
Nr.13553/19.04.2019

A N U N Ț

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea
nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința publicului că
la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 30 mai 2019, ora 1500, care va avea loc la Casa
de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de
execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, pe anul 2018.

Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest
proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la registratura
instituției, până pe data de 27 mai 2019, ora 1500;

Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr…..
din 30 mai 2019

privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, pe
anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
► Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul

Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca şi

raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi rectificare a

bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul 2018;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 alin.(1) lit.b) din

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca
pe anul 2018, după cum urmează:

Denumirea indicatorului Prevederi anuale
iniţiale (lei)

Prevederi anuale
definitive (lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate (lei)

Venituri bugetare 555.200 505.700 505.700
Cheltuieli bugetare 555.200 505.700 443.237
Venituri autofinanțare 2.000 5.325 5.325
Cheltuieli autofinanțare 15.000 15.000 -

(2) Contul de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2018, în sinteză pe
indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

R O M Â N I A
JUDEŢUL   BRĂILA

ORAŞUL IANCA
P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395



Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet,
prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre
privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu››  din orașul
Ianca, pe anul 2018.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, adresez
rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

Aşa cum arătam în referatul privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al orașului Ianca
pe anul 2018, şi în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat operează aceleaşi prevederi legale,
respectiv dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, care obligă şi ordonatorii terţiari
de credite să întocmească şi să supună spre aprobare consiliului local, în acelaşi termen, contul de execuţie a
bugetului fiecărei unităţi şcolare pe anul 2018;

La fel ca şi în cazul Contului de  execuţie a bugetului local, Contul de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic
‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2018 a fost întocmit cu respectarea  prevederilor  Normelor
metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice nr.3809/2018;

De asemenea, execuţia bugetară din anul trecut, pe care o supunem aprobării, a fost realizată întocmai
prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi rectificarea bugetului Liceului Tehnologic
‹‹Nicolae Oncescu›› în anul 2018;

Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 19 aprilie 2019 și publicat pe pagina
proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;



Nr.13550/19.04.2019

A N U N Ț

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea
nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința publicului că
la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 30 mai 2019, ora 1500, care va avea loc la Casa
de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de
execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca, pe anul 2018.

Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest
proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la registratura
instituției, până pe data de 27 mai 2019, ora 1500;

Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr……
din 30 mai 2019

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca, pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul

Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil şi raportul comisiei de

specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi rectificare a

bugetului orașului Ianca pe  anul 2018.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 alin.(1) lit.b) din

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2018, după cum
urmează:

Denumirea indicatorului Prevederi anuale
iniţiale (lei)

Prevederi anuale
definitive (lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate (lei)

Venituri bugetare 17.580.780 24.189.200 14.145.345
Cheltuieli bugetare 17.580.780 24.189.200 14.171.941
Venituri autofinanțare 3.152.000 3.234.000 3.039.728
Cheltuieli autofinanțare 3.152.000 3.234.000 2.947.695

(2) Contul de  execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2018, în sinteză pe indicatori, este
prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

R O M Â N I A
JUDEŢUL   BRĂILA

ORAŞUL IANCA
P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
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Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet,
prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca, pe anul 2018.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, adresez
rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv ale
art.63 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, ordonatorul
principal de credite are obligaţia să întocmească şi să supună spre aprobare consiliului local, până la 31 mai a
anului următor, Contul de încheiere a execuţiei bugetului local pe anul anterior, în cazul de faţă pe anul 2018;

Contul de execuţie a bugetului local pe anul 2018 s-a întocmit în conformitate cu prevederile Normelor
metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice nr.3809/2018, fiind confirmat și de Administrația Finanțelor Publice Brăila;

Execuţia bugetară pe anul 2018 s-a realizat în deplină concordanţă cu prevederile hotărârilor consiliului local
adoptate pentru aprobarea şi rectificarea bugetului orașului Ianca în anul 2018, aşa cum rezultă şi din raportul
şefului serviciului financiar contabil, cu precizarea că excedentul rezultat din diferenţa dintre veniturile încasate şi
plăţile efectuate se regăsește în bugetul local pe anul în curs, în fondul de dezvoltare, pentru acele investiţii care
au fost aprobate în şedinţa anterioară;

Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 19 aprilie 2019 și publicat pe pagina
proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;



Nr.13552/19.04.2019

A N U N Ț

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea
nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința publicului că
la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 30 mai 2019, ora 1500, care va avea loc la Casa
de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de
execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, pe anul 2018.

Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest
proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la registratura
instituției, până pe data de 27 mai 2019, ora 1500;

Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr…..
din 30 mai 2019

privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca,
pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
► Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul

Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca şi

raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi rectificare a

bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› pe anul 2018;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 alin.(1) lit.b) din

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca
pe anul 2018, după cum urmează:

Denumirea indicatorului Prevederi anuale
iniţiale (lei)

Prevederi anuale
definitive (lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate (lei)

Venituri bugetare 1.180.300 1.583.300 1.439.530
Cheltuieli bugetare 1.180.300 1.583.300 1.439.530
Venituri autofinanțare 17.000 19.000 12.210
Cheltuieli autofinanțare 17.000 19.000 12.210

(2) Contul de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2018, în sinteză
pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

R O M Â N I A
JUDEŢUL   BRĂILA

ORAŞUL IANCA
P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA
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Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet,
prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre
privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul
Ianca, pe anul 2018.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, adresez
rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

Aşa cum arătam în referatul privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al orașului Ianca
pe anul 2018, şi în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat operează aceleaşi prevederi legale,
respectiv dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, care obligă şi ordonatorii terţiari
de credite să întocmească şi să supună spre aprobare consiliului local, în acelaşi termen, contul de execuţie a
bugetului fiecărei unităţi şcolare pe anul 2018;

La fel ca şi în cazul Contului de  execuţie a bugetului local, Contul de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic
‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2018 a fost întocmit cu respectarea  prevederilor  Normelor
metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice nr.3809/2018;

De asemenea, execuţia bugetară din anul trecut, pe care o supunem aprobării, a fost realizată întocmai
prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi rectificarea bugetului Liceului Teoretic
‹‹Constantin Angelescu›› în anul 2018;

Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 19 aprilie 2019 și publicat pe pagina
proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;



Nr.13551/19.04.2019

A N U N Ț

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea
nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința publicului că
la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 30 mai 2019, ora 1500, care va avea loc la Casa
de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
asigurare cu resurse financiare, umane și materiale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul
administrativ al oraşului Ianca în anul 2019.

Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest
proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la registratura
instituției, până pe data de 27 mai 2019, ora 1500;

Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:

P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr…..

din 30 mai 2019

privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale pentru gestionarea situaţiilor
de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2019;
Având în vedere:

Având în vedere :
►dispoziţiile art.30 alin.(1), art.32 alin.(3) şi art.33 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de

Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea protecției civile nr.481/2004-

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.2 din H.G.nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane,

materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
►dispoziţiile art.50 din Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă,

aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.1184/2006;
►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din cadrul

aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.8, art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei

publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă Planul de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru gestionarea situaţiilor
de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2019, potrivit Anexelor nr.1, 1A şi 1B   care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de preşedinte al
comitetului local pentru situaţii de urgenţă, precum şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet,
prin grija secretarului orașului Ianca.

R O M Â N I A
JUDEŢUL   BRĂILA

ORAŞUL IANCA
P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395



Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre
privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2019.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000- republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, adresez
rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată;

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

În conformitate cu dispoziţiile art.2 din H.G.nr.1040/2006, Planul naţional de asigurare cu resurse umane,
materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă se întocmește anual, fapt solicitat și prin adresa
nr.468857/01.02.2010 de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Dunărea» al judeţului Brăila;

Temeiul legal al adoptării acestei hotărâri îl constituie: dispoziţiile art.30 alin.(1), art.32 alin.(3) şi art.33 din
O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea
nr.15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2)
din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; dispoziţiile
art.3 şi art.4 din H.G.nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale
şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi dispoziţiile art.50 din Normele privind organizarea şi
asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.1184/2006;

Cu precizarea că fondurile prevăzute în acest Plan vor fi avute în vedere la proxima rectificare pozitivă a
bugetului local pe anul în curs, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea acestei hotărâri în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 19 aprilie 2019 și publicat pe pagina
proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;



Nr.13548/19.04.2019

A N U N Ț

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea
nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința publicului că
la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 30 mai 2019, ora 1500, care va avea loc la Casa
de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de
execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca, pe
anul 2018.

Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest
proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la registratura
instituției, până pe data de 27 mai 2019, ora 1500;

Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr……
din 30 mai 2019

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea  Consiliului local
al oraşului Ianca, pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul

Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice şi raportul comisiei de specialitate

nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi rectificare a

bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe  anul 2018.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 alin.(1) lit.b) din

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local
al oraşului Ianca pe anul 2018, după cum urmează:

Denumirea indicatorului Prevederi
iniţiale (lei)

Prevederi
definitive (lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate (lei)

Venituri 1.665.000 1.665.000 1.603.624
Cheltuieli 1.665.000 1.665.000 1.598.460

(2) Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice  pe anul 2018, în sinteză pe indicatori, este
prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet,
prin grija secretarului orașului Ianca.

R O M Â N I A
JUDEŢUL   BRĂILA

ORAŞUL IANCA
P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
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Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea  Consiliului
local al oraşului Ianca, pe anul 2018.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, adresez
rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, ordonatorii terţiari
de credite ai serviciilor publice cu personalitate juridică din subordinea consiliilor locale au aceeaşi obligaţie de a
întocmi şi supune spre aprobare contul de execuţie bugetară pe anul anterior, odată cu aprobarea contului de
execuţie a bugetului centralizat al oraşului, din care de altfel face parte integrantă;

Procedurile de întocmire a contului de execuţie bugetară sunt aceleaşi prevăzute de  Normele metodologice
pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/
2018;

La fel, execuţia bugetară din anul trecut pe care o supunem aprobării, a fost realizată întocmai prevederilor
hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi rectificarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul
2018;

Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 19 aprilie 2019 și publicat pe pagina
proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;



Nr.13549/19.04.2019

A N U N Ț

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea
nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința publicului că
la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 30 mai 2019, ora 1500, care va avea loc la Casa
de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de
execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din subordinea  Consiliului local al oraşului
Ianca, pe anul 2018.

Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest
proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la registratura
instituției, până pe data de 27 mai 2019, ora 1500;

Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr…..
din 30 mai 2019

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul

Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Unității de Asistență Medico Socială şi raportul comisiei de

specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi rectificare a

bugetului Unității de Asistență Medico Socială pe  anul 2018.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 alin.(1) lit.b) din

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2018, după cum urmează:

Denumirea indicatorului Prevederi
iniţiale (lei)

Prevederi
definitive (lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate (lei)

Venituri bugetare 1.035.000 1.085.000 1.001.658
Cheltuieli bugetare 1.035.000 1.085.000 1.001.658

Venituri autofinanțare 130.000 130.000 110.735
Cheltuieli autofinanțare 130.000 130.000 110.735

R O M Â N I A
JUDEŢUL   BRĂILA

ORAŞUL IANCA
P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395



(2) Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2018, în sinteză pe indicatori,
este prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet,
prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2018.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, adresez
rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

Aşa cum precizam şi la hotărârea anterioară, în conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, ordonatorii terţiari de credite ai serviciilor publice cu personalitate juridică de sub
autoritatea consiliilor locale, au aceeaşi obligaţie de a întocmi şi supune spre aprobare contul de execuţie
bugetară pe anul anterior, odată cu aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului, din care de
altfel face parte integrantă;

La fel, procedurile de întocmire a contului de execuţie bugetară, sunt aceleaşi prevăzute de Normele
metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice nr.3809/2018;

De asemenea, execuţia bugetară din anul trecut, pe care o supunem aprobării, a fost realizată întocmai
prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi rectificarea bugetului Unităţii de Asistenţă
Medico Socială în anul 2018;

Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 19 aprilie 2019 și publicat pe pagina
proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;


	ANUNȚ PH-Cont Liceu Oncescu 2018.pdf (p.1-2)
	anunt_mai2019.pdf (p.3-12)
	ANUNȚ PH-Cont Buget local 2018.pdf (p.1-2)
	ANUNȚ PH-Cont Liceu Angelescu 2018.pdf (p.3-4)
	ANUNȚ PH-Plan resurse SVSU.pdf (p.5-6)
	anunt_mai2019.pdf (p.7-10)
	ANUNȚ PH-Cont DSP 2018.pdf (p.1-2)
	ANUNȚ PH-Cont UAMS 2018.pdf (p.3-4)



