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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
ANUNȚ
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința publicului că la ședința ordinară a
Consiliului local al orașului Ianca din data de 28 mai 2020, ora 1500, care se va organiza și desfășura cu prezența fizică a
consilierilor locali la Casa de cultură, vor fi supuse spre dezbatere și aprobare următoarele proiecte de hotărâri:
-Proiectul de hotărâre nr.50 privind aprobarea dezmembrării în cinci loturi a terenului intravilan în suprafață de 1.550
mp, din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Câmpului-T44/5-P34/2, înscris în Cartea
Funciară nr.74062, precum și organizarea licitației publice în vederea concesionării acestora pentru construirea de locuințe;
-Proiectul de hotărâre nr.51 privind darea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public al orașului, administrat
de consiliul local, Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila pentru amplasarea Stației de Repompare Apă Potabilă,
aferentă rețelei publice de apă Ianca-Șuțești;
-Proiectul de hotărâre nr.52 privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata medie a inflației din anul fiscal anterior,
calculată pe baza indicelui prețurilor de consum, aplicabilă începând cu anul 2021;
Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula și transmite în format electronic propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la aceste proiecte de hotărâri, la adresele: primaria.ianca@yahoo.com sau alexandrusterian2010@yahoo.com, până
pe data de 27 mai 2020, ora 1600;
Prezentăm în continuare proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale primarului, cu precizarea că celelalte
documente aferente pot fi consultate pe pagina proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul LocalProiecte de hotărâri, precum și la secțiunea Monitorul Oficial Local:

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.50
din 28 mai 2020
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.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2020;
Având în vedere:
►Nota de constare nr.136/ITA/04.05.2020 a Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență
generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase-Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila, potrivit căreia la
proxima ședință a consiliului local se impune adoptarea unei hotărâri cu privire la obligația înscrierii în Programul de lucrări
edilitar gospodărești a acțiunii de salubrizare a șanțurilor și rigolelor existente la nivelul U.A.T. Ianca;
►dispoziţiile art.19 alin.(1) din Legea apelor nr.107/1996-cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
dispozițiile art.6 alin.(7) din Legea venitului minim garantat nr.416/2001- cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul direcției de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și d), alin.(4) lit.g) și alin.(7) lit.h) și i), art.139 și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului
social în perioada 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.7/ 19.01.2017, se completează cu activitatea de
salubrizare a șanțurilor și rigolelor existente la nivelul U.A.T. Ianca, care va fi înscrisă la pct.4 din Plan alături de acțiunea
de întreţinere a drumurilor comunale Ianca-Berleşti şi Ianca - Tîrlele Filiu.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local
prin grija secretarului general al orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019privind Codul administrativ.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN

Fănel George CHIRIŢĂ
REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre
privind: 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.
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 documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin Nota de constare nr.136/ITA/04.05.2020, întocmită de reprezentanții Grupului de suport tehnic pentru
gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase-Sistemul de Gospodărire a
Apelor Brăila, s-a stabilit ca la proxima ședință a consiliului local să se adopte o hotărâre cu privire la obligația înscrierii
în Programul de lucrări edilitar gospodărești a acțiunii de salubrizare a șanțurilor și rigolelor existente la nivelul U.A.T.
Ianca.
După cum vă amintiți, potrivit prevederilor art.6 alin.(7) Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
și completările ulterioare, respectiv ale art.28 alin.(3) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii venitului minim
garantat, aprobate prin H.G.nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local
nr.7/09.01.2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
efectuate de beneficiarii ajutorului social în perioada 2017-2020;
Planul de acţiuni şi lucrări de interes local poate fi actualizat/completat pe parcursul anului, în funcţie de solicitările
venite din partea instituţiilor partenere acesta, sau cu ocazia unor activități de control de genul celei amintite mai sus;
Parcurgând acest Plan, am constatat că acesta nu conține în mod explicit o activitate de genul celei stabilite ca
măsură în actul de control, astfel că îndeplinirea acesteia se poate realiza prin completarea lui, iar beneficiarii de ajutor
social sau cei condamnați la executarea unor ore de muncă în folosul comunității să poată fi repartizați la aceste acțiuni;
Faţă de cele arătate, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.51
din 28 mai 2020
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.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2020;
Având în vedere:
►adresa nr.27728/22.04.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice, potrivit căreia s-a modificat repartizarea
sumelor din taxa pe valoarea adăugată și a celor din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cu influență
finală pozitivă asupra bugetului orașului Ianca;
►Dispoziția primarului nr.281/07.05.2020 privind modificarea bugetului local pe anul în curs ca urmare alocării unei
sume suplimentare din taxa pe valoarea adăugată, respectiv ca urmare a retragerii unei sume din impozitul pe venit;
►dispoziţiile art.82 alin.(1) din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.25 din Hotărârea Consiliului Local nr.9/14.02.2020 pentru aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul
în curs, potrivit cărora în intervalul dintre şedinţele consiliului local primarul, în calitate de ordonator principal de credite, a
fost împuternicit să repartizeze și să utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste prevederile iniţiale, inclusiv sumele
alocate sau retrase de la bugetul de stat, pe capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare, cu obligația prezentării
modificărilor spre validare consiliului local;

►adresa nr.2156/07.04.2020 a Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, prin care se solicită redistribuirea unor
sume în cadrul capitolelor de cheltuieli în vederea aprovizionării cu materiale pentru protecția sănătății elevilor și
personalului în contextul reluării activității școlare începând cu data de 1 iunie 2020;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil și avizul comisiei de specialitate nr.2 din
cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se validează modificările făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.281/ 07.05.2020, după cum urmează:
a.-se majorează cu suma de 95.000 lei veniturile bugetului local prevăzute la capitolul sume alocate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetului local, conform clasificației bugetare 11.02.06;
b.-se diminuează cu suma de 44.000 lei veniturile bugetului local prevăzute la capitolul sume alocate din cotele defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, conform clasificației bugetare 04.02.04.
c.-se majorează cu suma de 51.000 lei cheltuielile bugetului local din trimestrul II, prevăzute la capitolul autorități publice
alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, conform clasificației bugetare 51.02.01.03.20.01.30.
Art.2.-(1) În vederea aprovizionării cu materiale pentru protecția sănătății elevilor și personalului din cadrul Liceului
Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, în contextul reluării activității școlare începând cu data de 1 iunie 2020, se
diminuează cu suma de 25.000 lei cheltuielile din capitolul 65.04.02.20.01.03-încăzit, iluminat și forță motrică și se
majorează cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 65.04.02.21.01.09-materiale și prestări servicii cu caracter funcțional.
(2) Bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, rectificat potrivit alin.(1), este prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorul Liceului Teoretic ‹‹Constantin
Angelescu››, prin serviciile de specialitate din subordine.
Art.4.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local
prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
Fănel George CHIRIŢĂ
Alexandru STERIAN
REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului 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.
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:
Prin adresa nr.27728/22.04.2020, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila ne-a comunicat că s-a modificat
repartizarea sumelor din taxa pe valoarea adăugată și a celor din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cu
o influență finală pozitivă asupra bugetului orașului Ianca în cuantum de 51.000 lei;
Pentru a repartiza și utiliza de îndată pe capitolele de cheltuieli aceste venituri suplimentare, în temeiul art.82 alin.(1)
din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, respectiv al art.25 din Hotărârea Consiliului Local nr.9/14.02.2020 pentru
aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul în curs, potrivit căruia în intervalul dintre şedinţele consiliului local am fost
împuternicit să repartizez prin dispoziție veniturile realizate peste prevederile iniţiale, inclusiv sumele alocate sau retrase de
la bugetul de stat, pe capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare, am emis Dispoziția nr.281/ 07.05.2020 cu obligația
prezentării modificărilor spre validare consiliului local;
Ulterior, prin adresa nr.2156/07.04.2020, Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› a solicitat redistribuirea unor sume în
cadrul capitolelor de cheltuieli în vederea aprovizionării cu materiale pentru protecția sănătății elevilor și personalului, în
contextul reluării activității școlare începând cu data de 1 iunie 2020;
Prin urmare, având în vedere motivațiile și fundamentările de mai sus, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.52
din 28 mai 2020
pentru: aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.17 din Legea nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite
de bonă;
►referatul de aprobare al primarului, raportul direcției de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.b), art.139 și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă,
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Finanțarea cheltuielilor pentru acordarea ajutorului financiar potrivit alin.(1) se asigură din bugetul local, în limita
sumelor alocate anual cu această destinație.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează direcția de asistență socială din cadrul aparatului
de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local
prin grija secretarului general al orașului Ianca.
INIȚIAT DE PRIMAR,
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
Fănel George CHIRIŢĂ
Alexandru STERIAN
REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre
pentru: aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de
bonă.
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 documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin Legea nr.35/2020 s-a stabilit cadrul general privind acordarea de către autorităţile administraţiei publice locale a
unui ajutor familiilor cu copii de vârstă preşcolară, pentru plata serviciilor oferite de bonă în condiţiile prevăzute de Legea
nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.
Însă, potrivit prevederilor art.17 din acest act normativ, în funcţie de specificul local, autoritățile deliberative trebuie
să aprobe prin hotărâre metodologia pentru acordarea ajutorului financiar, iar hotărârea să fie emisă în termen de 45 de
zile de la data intrării în vigoare a acestui articol, adică până la sfârșitul acestei luni.
Acum, parcurgând condițiile generale prevăzute de lege, apreciem că specificul local nu este sub nicio formă diferit
de cadrul general, așa că metodologia locală propusă nu diferă substanțial de prevederile legii.
Așadar, pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă persoanele care au în întreţinere
copii de vârstă preşcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie şi care se află în una dintre
următoarele situaţii:
a) este părintele la care copilul locuieşte în mod statornic;
b) are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia;
c) este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor.
Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preşcolară, în funcţie de nivelul veniturilor nete lunare pe
membru de familie, după cum urmează: a) până la 2.100 lei - 710 lei; b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei;
c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei; d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.
Detalii se regăsesc și în raportul direcției de asistență socială, astfel că vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii
în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

NOTE: 1.-Anexele la Proiectele de Hotărâri pot fi consultate pe pagina proprie de internet www.primăria-ianca.ro, la
secțiunea Consiliul Local- Proiecte de Hotărâri, sau la secțiunea Monitorul oficial;
2.-Prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 8 mai 2020 și publicat pe pagina proprie de
internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local-Anunțuri Proiecte de Hotărâri;

