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PROCES
– VERBAL
COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
Încheiat astăzi, 28 mai 2020, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca,
organizată și desfășurată în format electronic.
Inițial, prin Dispoziţia primarului nr.285/15.05.2020 privind convocarea Consiliului local al
oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 28 mai 2020, cu proiectul ordinii de zi, s-a stabilit ca
PRIMĂRIA
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realizeze cu prezența
fizică a consilierilor locali și a
invitaților, deoarece în prima zi de la ieșirea din starea de urgență nu erau adoptate actele normative
cu privire la reglementarea stării de alertă, apreciind la acel moment că măsurile de relaxare care
se preconizau vor permite și desfășurarea ședințelor autorităților deliberative în condiții normale.
Faptul că nici actele normative adoptate ulterior nu au reglementat cu precizie numărul maxim
de persoane care se pot întruni în adunări publice sau în spații închise, ori dacă ședințele autorităților
deliberative locale se pot organiza și desfășura cu prezența fizică a aleșilor locali, coroborate cu
ieșiri în public contradictorii ale reprezentanților administrației publice centrale, dar și cu necesitatea
menținerii în continuare a măsurilor de precauție pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, prin Dispoziţia primarului nr.286/25.05.2020 s-a revenit și s-a stabilit ca și
această ședință să se țină tot în aplicația https://web. whatsapp.com.
În format electronic și sub confirmarea primirii de către toți consilierii locali au fost transmise
toate proiectele de hotărâri și materialele care au stat la baza fundamentării și redactării acestora.
Tot așa, potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, anunțul cu proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au
fost afişate din timp la sediul consiliului local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora
nu s-au înregistrat până la această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea
societăţii civile şi nici nu s-a solicitat organizarea vreunei dezbateri publice pe marginea acestor
proiecte de hotărâri.
Prin urmare, pentru o bună comunicare și transparență în dezbaterea și adoptarea hotărârilor
înscrise pe ordinea de zi, s-a constituit în aplicația https://web.whatsapp.com un grup de lucru format
din cei 17 consilieri locali existenţi în funcţie, primar, secretar general și invitați.
În fine, s-a elaborat și transmis tot în format electronic un model de buletin de vot pentru
aprobarea procesului verbal al şedinţei consiliului local din data 23.04.2020, pentru alegerea
domnului consilier local Dănuț Pisică în funcția de președinte de ședință pentru o lună, pentru
adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi, precum și pentru interpelări, luări de cuvânt, etc.
Așadar, prin Dispoziţia primarului nr.285/15.05.2020 s-a propus următoarea ordine de zi:
1.-Proiect de hotărâre pentru completarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local privind
repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr.7/19.01.2017;
2.-Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția
primarului nr.281/07.05.2020, precum și redistribuirea unor sume în cadrul bugetului Liceului
Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› în vederea finanțării cheltuielilor pentru protecția sănătății elevilor
și personalului, în contextul reluării activității școlare începând cu data de 1 iunie 2020;
3.-Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar
familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;
4.-Diverse.
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Ulterior s-au depus pentru comisia de specialitate nr.2, din cadrul consiliului local, referatul
Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local privind necesitatea achiziționării unui
autovehicul special pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere, ca urmare a uzurii excesive
a celui avut în dotare și care nu mai poate fi utilizat în condiții de siguranță rutieră, precum și raportul
serviciului financiar-contabil cu soluția de finanțare a acestei achiziții în limita sumei de 160.000lei.
Comisia economică a avizat favorabil și a propus modificarea și completarea Proiectului de
Hotărâre nr.51 în sensul celor propuse de cele două servicii. De altfel, toate proiectele de hotărâri
au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate pe data de 26 mai 2020.
Așa cum am arătat la început, s-a elaborat și s-a transmis în format electronic un model de
buletin de vot pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei consiliului local din data 23.04.2020,
pentru alegerea președintelui de ședință, aprobarea ordinii de zi, pentru votarea/adoptarea
hotărârilor înscrise pe ordinea de zi, precum și pentru interpelări, declarații, luări de cuvânt, etc.
Ședința a fost deschisă de președintele de ședință, împreună cu secretarul general al orașuluicare a constituit grupul de lucru, cu următorul mesaj:

«Bună ziua! Doamnelor și Domnilor Consilieri Locali, așa cum s-a stabilit prin Dispoziţia
primarului nr.286/25.05.2020, începem ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Ianca din
data de 28 mai 2020, ora 15, organizată și desfășurată în aplicația https://web.whatsapp.com,
în principal sub forma mesajelor scrise pentru a le putea lista și păstra ulterior ca pe o minută la
baza procesului verbal.
Având în vedere că în buletinul de vot scris, transmis deja, v-ați exprimat votul și observațiile
asupra procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 23.04.2020, asupra alegerii
președintelui de ședință în persoana domnului consilier local Dănuț Pisică, a ordinii de zi
cuprinzând Proiectele de Hotărâri nr.49-52 și punctul Diverse, vă rugăm să ne răspundeți la prima
întrebare:
1.-Vă mențineți votul și observațiile asupra procesului verbal al ședinței Consiliului Local din
data de 23.04.2020, pentru alegerea domnului consilier local Dănuț Pisică în calitate de
președinte de ședință (Hotărârea nr.49), pentru aprobarea ordinii de zi, precum și pentru
adoptarea Hotărârilor nr.50-52?
Răspunsul prin mesaj în aplicație va fi doar o singură variantă: Da sau Nu; Dacă Nu, atunci va
trebui să răspundeți punctual acolo unde s-a schimbat votul/opțiunea.
Notă: pentru confirmarea participării dumneavoastră la ședință și ca răspuns la a prima
întrebare va trebui să primim 17 mesaje, în intervalul orar 15 05-1520, după care vom adresa
următoarea întrebare».

După ce toți cei 17 consilieri locali existenți în funcție au răspuns în aplicație cu mesaje scrise, sa constatat că procesul verbal al ședinței consiliului local din data de 23.04.2020, alegerea domnului
Dănuț Pisică în funcția de președinte de ședință pentru o lună, aprobarea ordinii de zi și adoptarea
hotărârilor înscrise pe ordinea de zi s-au aprobat în unanimitate, cu precizarea că la art.3 din
Hotărârea nr.51 nu au participat la vot consilierii locali Maria Alexe, Mirela Cazacu și Viorel Ciucaşu,
pentru a nu fi în conflict de interese.
Al doilea mesaj transmis a fost următorul:
«2.-La punctul Diverse dorește vreun consilier local să intervină?
Notă: Dacă în intervalul orar 1520-1530 nu vor fi intervenții, vom declara închise lucrările
ședinței Consiliului Local al Orașului Ianca, de astăzi 28 mai 2020. Dacă vor fi intervenții, atunci
ședința va fi declarată închisă după ultima intervenție, indiferent de intervalul orar»

Dat fiind faptul că în intervalul orar 1520-1530 nu au fost intervenții, președintele de ședință a
declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ianca de astăzi, 28 mai
2020, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dănuț PISICĂ

SECRETAR GENERAL,
Alexandru STERIAN
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