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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 26 martie 2020, ora 1500, care va avea loc la Casa de cultură, vor fi supuse
spre dezbatere și aprobare:

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

-Proiectul de hotărâre nr.24 privind închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al orașului
Ianca, administrate de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A. Upstream - E&P Moldova, în vederea realizării
proiectelor ‹‹Lucrări de suprafață, foraj echipare de suprafață și conductă amestec la Sondele 705, 706 și 707 Oprișenești››;
-Proiectul de hotărâre nr.25 privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit pe toată durata de existență a
capacităților energetice, asupra unor terenuri din domeniul public administrat de consiliul local, în favoarea Societății de
Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord-Sucursala Brăila, pentru alimentarea cu energie electrică a unor locuri de
consum din U.A.T.Oraș Ianca;
-Proiectul de hotărâre nr.26 privind darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui teren din domeniul public al
orașului, administrat de consiliul local, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea amplasării unei Stații automate
de monitorizare a calității aerului;
-Proiectul de hotărâre nr.27 privind propunerea de trecere din domeniul public al Județului Brăila în domeniul public al
Orașului Ianca a terenului intravilan în suprafață de 217 mp, în vederea soluționării unei cereri pentru reconstituirea dreptului
de proprietate;
-Proiectul de hotărâre nr.28 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2020, pentru
rest lucrări de executat la obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul
Ianca, județul Brăila››, după finalizarea procedurilor de achiziţie publică;
-Proiectul de hotărâre nr.29 privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului oraşului Ianca pe anul 2019;
-Proiectul de hotărâre nr.30 privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin
Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2019;
-Proiectul de hotărâre nr.31 privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu››
din orașul Ianca pe anul 2019;
-Proiectul de hotărâre nr.32 privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2019;
-Proiectul de hotărâre nr.33 privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2019;
-Proiectul de hotărâre nr.34 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2020;
-Proiectul de hotărâre nr.35 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă
pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca;
-Proiectul de hotărâre nr.36 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității de înregistrare la zi a datelor
din Registrul Agricol la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, începând cu anul 2020;
-Proiectul de hotărâre nr.37 privind modificarea Normelor de gospodărire pentru asigurarea unui climat de ordine şi
curăţenie pe teritoriul administrativ al oraşului, stabilirea faptelor care constituie contravenţii, constatarea şi aplicarea
sancţiunilor contravenţionale, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Nr.49/31.07.2014;
-Proiectul de hotărâre nr.38 privind aprobarea Planului local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2020
la nivelul U.A.T.Oraș Ianca;
Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la aceste documente,
la secretarul orașului Ianca din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la registratura instituției, până pe data de 23
martie 2020, ora 1600;
Prezentăm în continuare proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale primarului, cu precizarea că celelalte
documente aferente pot fi consultate la sediul consiliului local:

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.24
din 26 martie 2020
privind: închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al orașului Ianca, administrate de consiliul
local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A. Upstream - E&P Moldova, în vederea realizării proiectelor ‹‹Lucrări de
suprafață, foraj echipare de suprafață și conductă amestec la Sondele 705, 706 și 707 Oprișenești››;
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2020;
Având în vedere:
►adresele nr.625 și 626/05.02.2020 ale OMV Petrom S.A. Upstream - Asset Moldova, prin care se solicită închirierea
unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca administrate de consiliul local, în vederea realizării proiectelor ‹‹Lucrări
de suprafață, foraj echipare de suprafață și conductă amestec la Sondele 705, 706 și 707 Oprișenești››;
►Hotărârea Guvernului României nr.903/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de
exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului
‹‹Petrom›› - S.A. Bucureşti, unde la anexa 92 se află şi perimetrul Oprişeneşti, la care termenul de exploatare a fost prelungit
prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, potrivit scrisorii nr.2000176/29.02.2012 a Agenţiei Naţionale pentru Resurse
Minerale;
►dispoziţiile art.6 lit.c) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art.755 și
următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru cu planurile de situaţie ale terenurilor,
caietul de sarcini și studiul de oportunitate, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g) 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 închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca, administrat
de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A. Upstream - Asset Moldova în vederea realizării proiectelor
‹‹Lucrări de suprafață, foraj echipare de suprafață și conductă amestec la Sondele 705, 706 și 707 Oprișenești››, după cum
urmează:
a)-teren în suprafață de 4.779 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 147, pentru traseul conductei
colectoare de amestec a Sondelor 705 și 706 Oprișenești;
b)-teren în suprafață de 1.585,53 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 163, pentru traseul conductei
colectoare a Sondei 707 Oprișenești;
(2)-Terenurile prevăzute la alin.(1) se închiriază pe o perioadă de 2 ani, cu o chirie de 3,661 lei/mp/an, la care se adaugă
taxa pe teren, care se plătesc anticipat la încheierea contractelor de închiriere.
(3) Cheltuielile ocazionate de aducerea terenurilor la forma inițială la sfârşitul perioadei de închiriere, cad în sarcina
Societății Comerciale OMV Petrom S.A. Upstream - E&P Moldova.
Art.2.-Se instituie un drept de servitute asupra drumului de exploatare agricolă pentru accesul chiriașului la Sondele 705
și 706.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile de urbanism şi
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local
prin grija secretarului general.
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:
închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al orașului Ianca, administrate de consiliul
local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A. Upstream - E&P Moldova, în vederea realizării proiectelor ‹‹Lucrări
de suprafață, foraj echipare de suprafață și conductă amestec la Sondele 705, 706 și 707 Oprișenești››;
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 adresele nr.625 și 626/05.02.2020, OMV Petrom S.A. Upstream - Asset Moldova a solicitat utilizarea unor terenuri
din domeniul privat al oraşului Ianca, administrate de consiliul local, în vederea realizării proiectelor ‹‹Lucrări de suprafață,
foraj echipare de suprafață și conductă amestec la Sondele 705, 706 și 707 Oprișenești››;
Așa cum am mai precizat de fiecare dată în situații similare, instituirea dreptului de folosință asupra acestor terenuri nu
se poate face însă cu titlu gratuit, ci cu plata unei chirii/rente pe toată durata operațiunilor petroliere, stabilită prin negociere
între operator și proprietar, iar în cazul de față propunem respectarea ultimei majorări negociate a prețului pentru anul 2019,
respectiv de 3,50 lei/ mp/an aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.21/28.03.2019 cu ocazia promovării proiectului
‹‹Conductă transport gaze Parc 4 Oprișenești-SRM Oprișenești››, indexată cu rata inflației din anul 2019 de 4,6%, adică
3,661 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren, cu plata anticipată a acestora la încheierea contractelor de închiriere;
Închirierea terenurilor este permisă concesionarilor de perimetre petroliere potrivit art.6 din Legea petrolului nr.238/2004,
iar S.C. OMV Petrom S.A. este concesionarul perimetrului Oprişeneşti prevăzut în anexa 92 la H.G.nr.903/2004, pentru
care termenul de exploatare a fost prelungit prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, așa cum rezultă și din scrisoarea
nr.2000176/29.02.2012 a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
Cu precizarea că toate cheltuielile ocazionate de aducerea terenurilor la starea inițială la sfârşitul perioadei de închiriere
cad în sarcina S.C.OMV Petrom S.A., vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă pentru ca aceste
investiții să poată fi realizate la termenul stabilit de investitor, devenind astfel și o sursă suplimentară de venituri la bugetul
local.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.25
din 26 martie 2020
privind: instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit pe toată durata de existență a capacităților energetice, asupra
unor terenuri din domeniul public administrat de consiliul local, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice
Muntenia Nord-Sucursala Brăila, pentru alimentarea cu energie electrică a unor locuri de consum din U.A.T.Oraș Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2020;
Având în vedere:
►adresele nr.8052/21.01.2020 și nr.19245/20.02.2020 ale Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia NordSucursala Brăila, prin care se solicită punerea la dispoziție cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a capacităților
energetice, a unor terenuri din domeniul public administrat de consiliul local pentru realizarea lucrărilor:
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în orașul Ianca, satul Plopu nr.183››;
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în orașul Ianca, str.Primăverii nr.136,
lot.2››;
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în orașul Ianca, satul Oprișenești
nr.202››;
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în orașul Ianca, satul Perișoru
nr.58A››;
►dispoziţiile art.12 alin.(2) lit.c) și alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările
și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.749 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum şi avizul favorabil al comisiei
de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a) și alin.(7) lit.s), art.139 alin.(3) lit.g) 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 instituie dreptul de uz şi servitute cu titlu gratuit pe toată durata de existență a capacităților energetice, asupra
unor terenuri din domeniul public administrat de consiliul local, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice
Muntenia Nord-Sucursala Brăila pentru alimentarea cu energie electrică a unor locuri de consum din U.A.T.Oraș Ianca,
după cum urmează:
a.-suprafața de 1,5 mp pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent,
locuință, situat în orașul Ianca, satul Plopu nr.183, județul Brăila››;
b.-suprafaţa de 9 mp pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință,
situat în orașul Ianca, str.Primăverii nr.136, lot.2››;
c.-suprafaţa de 0,5 mp pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent,
locuință, situat în orașul Ianca, satul Oprișenești nr.202››;

d.-suprafaţa de 6,9 mp pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent,
locuință, situat în orașul Ianca, satul Perișoru nr.58A››;
Art.2.-Terenurile prevăzute la art.1 sunt identificate potrivit planurilor de încadrare în zonă și a schemelor de alimentare
cu energie electrică anexate avizelor tehnice de racordare, urmând a fi puse la dispoziția S.D.E.E. Muntenia Nord-Sucursala
Brăila pe bază de protocol încheiat în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3.-(1) În vederea realizării cu celeritate a documentațiilor pentru lucrările de alimentare cu energie electrică a
locurilor de consum din orașul Ianca și satele aparținătoare Plopu, Perișoru, Oprișenești, Târlele Filiu, Berlești și Gara
Ianca, se instituie dreptul de uz şi servitute cu titlu gratuit pe toată durata de existență a capacităților energetice, asupra
terenurilor din domeniul public sau privat administrat de consiliul local, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei
Electrice Muntenia Nord-Sucursala Brăila.
(2) În acest scop, pentru fiecare lucrare individualizată, se va întocmi protocol de predare-primire/punere la dispoziție
a terenului din domeniul public sau privat al orașului, administrat de consiliul local, către S.D.E.E. Muntenia Nord-Sucursala
Brăila pe baza documentației tehnice aferente fiecărui loc de consum.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de urbanism şi
cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local
prin grija secretarului general.
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:
instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit pe toată durata de existență a capacităților energetice, asupra
unor terenuri din domeniul public administrat de consiliul local, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei
Electrice Muntenia Nord-Sucursala Brăila, pentru alimentarea cu energie electrică a unor locuri de consum din
U.A.T.Oraș Ianca.
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 adresele nr.8052/21.01.2020 și nr.19245/21.01.2020, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia NordSucursala Brăila ne-a solicitat punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a capacităților energetice,
a unor terenuri din domeniul public administrat de consiliul local pentru realizarea lucrărilor:
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în orașul Ianca, satul Plopu nr.183››;
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în orașul Ianca, str.Primăverii nr.136,
lot.2››;
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în orașul Ianca, satul Oprișenești
nr.202››;
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în orașul Ianca, satul Perișoru
nr.58A››;
Detaliile lucrărilor sunt prezentate pe larg în Avizele tehnice de racordare anexate, iar solicitările se întemeiază pe
dispoziţiile art.12 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
coroborate cu prevederile art.749 și următoarele din Codul civil;
Acum, având în vedere cererile similare și multiple ale S.D.E.E. Muntenia Nord-Sucursala Brăila, precum și dispoziţiile
art.12 alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, potrivit cărora:
„...exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale afectate de
capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei acestora...”
În vederea realizării cu celeritate a documentațiilor pentru lucrările de alimentare cu energie electrică a locurilor de
consum din U.A.T. Oraș Ianca, dar și pentru a se evita adoptarea numeroaselor hotărâri individuale, propun ca prin această
hotărâre să se instituie dreptul de uz şi servitute cu titlu gratuit pe toată durata de existență a capacităților energetice, asupra
terenurilor din domeniul public sau privat administrat de consiliul local, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei
Electrice Muntenia Nord-Sucursala Brăila, urmând ca pentru fiecare lucrare individualizată să se încheie protocol de
predare-primire/punere la dispoziție a terenului pe baza documentației tehnice aferente fiecărui loc de consum.
Ca atare, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă pentru ca aceste lucrări să poată fi realizate în
beneficiul gospodăriilor amintite în documentațiile tehnice anexate.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.26
din 26 martie 2020
privind: darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui teren din domeniul public al orașului, administrat de consiliul
local, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea amplasării unei Stații automate de monitorizare a calității aerului.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2020;
Având în vedere:
►adresa nr.3021/20.02.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, prin care se solicită atribuirea în folosință
gratuită pe termen limitat a unui teren administrat de consiliul local în suprafață de 25 mp pentru amplasarea unei Stații de
monitorizare a calității aerului;
►dispozițiile art.6 și art.59 alin.(1) lit.k) din O.U.G.nr.195/2019 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea
nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
►dispozițiile art.108 lit.d), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.g), alin.(6) lit.a) și alin.(7) lit.i), art.297 alin.(1) lit.d) și
art.349 lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, rapoartele serviciului de urbanism şi financiar contabil, precum şi avizul favorabil
al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.g) 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 darea în folosință gratuită pe o perioadă de 25 ani a unui teren din domeniul public al orașului
administrat de consiliul local, în suprafață de 25 mp-cu o valoare de inventar de 625,75 lei, Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor în vederea amplasării unei Stații automate de monitorizare a calității aerului.
(2) Terenul prevăzut la alin.(1) se află în incinta Complexului Sportiv «Ștefan Vrăbioru» din orașul Ianca, str. Stadionului
nr.6A, înscris în Cartea Funciară nr.77999 cu Numărul Cadastral 77999, este evidențiat la poziția nr.188 din Inventarul
bunurilor aparținând domeniului public al orașului, fiind identificat prin planul de amplasament și delimitare anexat- ca parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-(1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii:
a)-să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită;
b)-să prezinte, anual, consiliului local rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfăşurată;
c)-să permită accesul autorităţilor administrației publice locale pentru efectuarea controlului asupra modului de folosință
a terenului;
d)-să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
e)-la încetarea folosinței gratuite să restituie bunul în starea în care l-a primit şi liber de orice sarcini;
f)-să suporte cheltuielile de întreţinere a terenului, potrivit destinaţiei sale;
(2) Modalităţile de angajare a răspunderii şi sancţiunile aferente vor fi înscrise în protocolul de predare-primire a
terenului, care se va încheia prin grija primarului în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local
prin grija secretarului general.
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:
darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui teren din domeniul public al orașului, administrat de consiliul
local, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea amplasării unei Stații automate de monitorizare a calității
aerului.
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 favorabil 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.3021/20.02.2020, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila ne-a solicitat atribuirea în folosință gratuită pe
o perioadă de 25 ani a unui teren administrat de consiliul local, în suprafață de 25 mp, pentru amplasarea unei Stații de
monitorizare a calității aerului.
Această acțiune a autorității de mediu se înscrie în obligațiile asumate de statul nostru în fața Uniunii Europene pentru
reducerea continuă a poluării aerului, care de altfel este și o obligație a autorităților administrației publice locale.

Faptul că vom avea o stație de monitorizare a calității aerului în orașul nostru ne va ajuta enorm în acțiunile/politicile
noastre de protejare a mediului începute cu mult timp în urmă, fiind prima localitate din județ care a închis platformele de
gunoi, apoi am înființat stația de compost gunoi animalier, iar în curând va fi dată în funcțiune și stația de sortare a deșeurilor
menajere-cu depozitare în groapă ecologică, adică vom închide acest ciclu absolut necesar și obligatoriu, dar extrem de
benefic populației.
Faptul că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este o instituție publică, aceasta îi conferă dreptul de a primi în folosință
gratuită bunuri din domeniul public sau privat al orașului nostru, așa cum prevede art.108 lit.d) din O.U.G.nr.57/2019-privind
Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
Prin urmare, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.27
din 26 martie 2020
privind: privind propunerea de trecere din domeniul public al Județului Brăila în domeniul public al Orașului Ianca a terenului
intravilan în suprafață de 217 mp, în vederea soluționării unei cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2020;
Având în vedere:
►adresa nr.2268/04.02.2020 a Consiliului Județean Brăila, prin care se propun etapele de urmat în scopul soluționării
cererii domnului Pârlog Virgil pentru intrarea în posesia terenului în suprafață de 217 mp, care se regăsește în incinta stației
de tratare a apei din orașul Ianca și pentru care s-a emis Titlul de proprietate nr.0314-2767/10.03.2000;
►dispozițiile art.294 alin.(1) și (2) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Consiliul local al orașului Ianca propune trecerea din domeniul public al Județului Brăila în domeniul public al
Orașului Ianca a terenului intravilan în suprafață de 217 mp, pentru a fi pus ulterior la dispoziția comisiei locale de fond
funciar, potrivit legii, în vederea soluționării unei cereri privind punerea în posesie a acestui teren.
(2) Terenul prevăzut la alin.(1) se află în incinta stației de tratare a apei din orașul Ianca, str.Școlii nr.3, înscris în Cartea
Funciară nr.74629 cu Numărul Cadastral 5109, fiind identificat prin planul de situație anexat ca parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local
prin grija secretarului general.
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:
privind propunerea de trecere din domeniul public al Județului Brăila în domeniul public al Orașului Ianca a
terenului intravilan în suprafață de 217 mp, în vederea soluționării unei cereri pentru reconstituirea dreptului de
proprietate.
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 favorabil 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.2268/04.02.2020, Consiliul Județean Brăila propune în sfârșit etapele de urmat în scopul soluționării
cererii domnului Pârlog Virgil pentru intrarea în posesia terenului în suprafață de 217 mp, care se regăsește în incinta stației
de tratare a apei din orașul Ianca și pentru care s-a emis Titlul de proprietate nr.0314-2767/10.03.2000.

Aici putem spune că avem deja o istorie a acestui caz, pentru că prima tentativă a domnului Pârlog Virgil de a recupera
această suprafață de teren a avut loc la puțin timp de la data emiterii titlului de proprietate precizat mai sus, când s-a adresat
S.C. Județeană de Apă S.A. Brăila care administra pe atunci stația de tratare a apei din orașul Ianca.
În cazul de față situația este extrem de clară, în sensul că domnul Pârlog Virgil a solicitat reconstituirea dreptului de
proprietate pe terenul intravilan în suprafață de 3.456 mp, aferent casei de locuit, anexelor gospodărești, curții și grădinii
din jurul acestora, în temeiul prevederilor art.23 din Legea fondului funciar nr.18/1991 și a dovezii proprietății reprezentate
de Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.57/12.02.1968 la fostul Notariat de Stat al Raionului Făurei.
Solicitarea domnului Pârlog Virgil a fost aprobată de comisia locală și de comisia județeană de fond funciar, după care
s-a emis Titlul de proprietate nr.0314-2767/10.03.2000, iar de atunci au început demersurile proprietarului să intre în posesia
întregii suprafețe reconstituite, pentru că în anul 1978 autoritățile de atunci au trasat abuziv o altă limită de hotar pentru
incinta uzinei de apă, fără să respecte actul de proprietate al petentului, iar din lucrările cadastrale anterioare anului 1978
și cele actuale rezultă extrem de clar că acea suprafață de 217 mp se află din acel an în incinta stației de tratare a apei din
orașul Ianca.
Numai că, din anul 2000 și până în prezent, conducerile Consiliului Județean Brăila au tot amânat soluționarea acestor
cereri repetate și nu cunoaștem motivele, iar acum au propus o variantă de lucru prin care au transferat Consiliului Local
Ianca responsabilitatea soluționării acestor petiții repetate, deși exista o variantă mai rapidă de rezolvare așa cum se arată
și în raportul comisiei locale de fond funciar.
Dar, pentru că până la urmă și-au manifestat în sfârșit dorința de a colabora pentru rezolvarea acestui caz, vă rog să fiţi
de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă astfel încât, chiar dacă un pic mai anevoios, să punem capăt zbaterilor
domnului Pârlog Virgil.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.28
din 26 martie 2020
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2020, pentru rest lucrări de executat la
obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, după
finalizarea procedurilor de achiziţie publică.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2020;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.78/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor economici actualizați la nivelul anului
2019, pentru licitația publică atribuire lucrări rest de executat la obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în
satele Berlești și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, ca urmare a intrării în insolvență a fostului constructor și rezilierii
contractului de lucrări;
►finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări rest de executat la obiectivul
‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, finanțat prin Programul Naţional
de Dezvoltare Locală-Etapa a II a;
►dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.e) din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală,
aprobată prin Legea nr.89/2015, respectiv ale art.10 alin.(7) din Normele metodologice privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P.nr.1851/2013, republicate, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare, coroborate cu
dispoziţiile art.10 alin.(4) și (7) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil-cu propunerile de alocare a sumelor pentru
cofinanțarea proiectului, raportul serviciului de urbanism și cadastru-cu Devizul General pentru lucrări rest de executat după
finalizarea procedurilor de achiziție publică, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) 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 indicatorii tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2020, după finalizarea procedurilor de
achiziţie publică, pentru rest lucrări de executat la obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești
și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Dezvoltare
Locală-Etapa a-II-a, conform Anexei - Deviz General care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul total al obiectivului pentru rest lucrări de executat la nivelul anului 2020 este de 14.312.789,20 lei (C+M
13.838.392,65 lei), din care suma de 13.838.392,65 lei de la bugetul de stat și suma de 474.396,55 lei de la bugetul local,
toate sumele având inclusă taxa pe valoarea adăugată.
Art.2.-Se aprobă cofinanțarea obiectivului nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu,
orașul Ianca, județul Brăila›› cu suma de 474.396,55 lei din bugetul local, precum și a celorlalte cheltuieli neeligibile care
vor apărea pe parcursul derulării lucrărilor.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului care va organiza
licitația publică pentru atribuirea unui nou contract de lucrări, potrivit legii, prin compartimentele 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.
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:
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2020, pentru rest lucrări de executat la
obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul
Brăila››, după finalizarea procedurilor de achiziţie publică.
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 comisiilor 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:
Așa cum vă spuneam și în luna octombrie a anului trecut, în anul 2012 am început în orașul Ianca implementarea unui
proiect ce viza reabilitarea infrastructurii de drumuri, șosele, trotuare și spații verzi, intitulat ‹‹Modernizarea spaţiilor publice
urbane şi a spaţiilor verzi în U.A.T. Oraș Ianca››, concretizându-se prin asfaltarea tuturor străzilor din orașul Ianca și satele
aparținătoare Plopu, Perișorul, Oprișenești și Gara Ianca, finalizată în anul 2014;
După care, la finele anului 2016, am mai implementat încă un proiect ce a vizat dezvoltarea acestei infrastructuri și
anume asfaltarea a două drumuri comunale, titlul proiectului fiind ‹‹Modernizarea infrastructurii D.C. 35 Berlești-Perișoru
și D.C. 36 Perișoru-Tîrlele Filiu››;
Pentru a finaliza această reabilitare a infrastructurii rutiere din orașul Ianca și satele aparținătoare, tot în anul 2016 am
mai promovat iarăși un proiect în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală-Etapa a II a, aprobat prin
O.U.G.nr.28/2013, intitulat ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi interioare în satele Berlești și Tîrlele Filiu››;
În acest scop am întocmit documentația tehnico-economică, aprobată prin H.C.L.nr.73/ 2016, potrivit căreia bugetul
total al proiectului era de 15.525.008 lei-inclusiv TVA, din care suma de 15.093.983 lei de la bugetul de stat și suma de
431.025 lei de la bugetul local;
După care, odată cu reducerea TVA de la 20% la 19% de la data de 1 ianuarie 2017, am actualizat și am aprobat prin
H.C.L.nr.2/19.01.2017 indicatorii tehnico economici ai acestui obiectiv, bugetul total al proiectului fiind atunci de 15.397.098
lei, din care suma de 14.968.202 lei de la bugetul de stat și suma de 428.896 lei de la bugetul local (toate sumele incluzând
TVA), în urma căruia s-a semnat Contractul de finanțare nr.425/10714/ianuarie 2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene;
Am derulat apoi procedurile de achiziție publică, în urma cărora contractul de lucrări a fost atribuit Societății Comerciale
Oyl Company S.R.L. Slobozia, cu valoarea finală de 12.594.455,72 lei cu TVA, din care suma de 12.188.494,72 lei de la
bugetul de stat și suma de 405.961 lei de la bugetul local;
Odată cu adoptarea O.U.G.nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri
fiscal - bugetare, prin care a crescut de la 1.900 lei la 3.000 lei salariul minim pe economie, s-a impus din nou actualizarea
și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestui obiectiv, așa cum prevede art.10 alin.(5) și (7) din Normele
metodologice privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013. Noua
valoare a obiectivului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.16/28.02.2019, a fost de 13.292.749,11 lei din care
suma de 12.880.393,11 lei de la bugetul de stat și suma de 412.356 lei de la bugetul local, toate sumele fiind cu T.V.A.;
În fine, urmare adresei nr.633/19.08.2019 a Cabinetului Individual de Insolvență ‹‹Răceanu Vica››, prin care s-a adus la
cunoștință faptul că la Tribunalul Ialomița a fost înregistrat Dosarul nr.786/98/2019 privind deschiderea procedurii de
insolvență în cazul S.C. Oyl Company S.R.L. Slobozia-constructorul obiectivului ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele
Berlești și Tîrlele Filiu››, am încheiat Acordul de reziliere bilateral nr.703/17834/2019 al Contractului de lucrări
nr.20603/12.10.2018, astfel că trebuit să o luăm de la început, adică am organizat o nouă licitație publică pentru restul de
lucrări rămase de executat, adjudecată fără contestații de către S.C. Euro Building S.R.L.;
După cum puteți constata, valoarea lucrărilor rămase de executat după noua licitație publică este 14.312.789,20 lei
(C+M 13.838.392,65 lei), din care suma de 13.838.392,65 lei de la bugetul de stat și suma de 474.396,55 lei de la bugetul
local, toate sumele având inclusă taxa pe valoarea adăugată.

Prin urmare, cu speranța că noul constructor nu se va afla în situația fostului executant și va fi măsură să ducă la bun
sfârșit contractul, vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea acestei hotărâri în forma propusă astfel încât să finalizăm lucrările
până la data de 31.12.2020, termenul limită până la care avem la dispoziție fondurile de la bugetul de stat alocate prin acel
contract de finanțare.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.29
din 26 martie 2020
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului oraşului Ianca pe anul 2019.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 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.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil, precum şi avizul favorabil al 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 2019.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2019, după cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
30.034.300
26.234.500
15.875.429
Cheltuieli bugetare
30.034.300
31.131.800
16.248.240
Venituri autofinanțare
2.598.000
3.703.080
3.650.509
Cheltuieli autofinanțare
2.598.000
3.942.550
3.600.893
(2) Contul de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2019, în sinteză pe indicatori, este prevăzut în
anexele nr.1-2 care fac 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 general.
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:
aprobarea Contului de execuţie a bugetului oraşului Ianca pe anul 2019.
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.155
alin.(4) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, 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 2019;

Contul de execuţie a bugetului orașului Ianca pe anul 2019 s-a întocmit în conformitate cu prevederile Normelor
metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice
nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare, fiind confirmat și de Administrația Finanțelor Publice Brăila;
Execuţia bugetară pe anul 2019 s-a realizat în deplină concordanță cu prevederile hotărârilor consiliului local
adoptate pentru aprobarea şi rectificarea bugetului orașului Ianca în anul 2019, aşa cum rezultă şi din raportul şefului
serviciului financiar contabil, cu precizarea că excedentul rezultat din diferenţa dintre veniturile încasate şi plățile
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
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.30
din 26 martie 2020
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pe anul
2019.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2020;
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 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, precum şi
avizul favorabil al 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 2019;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pe anul
2019, după cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
1.157.400
1.282.400
1.168.654
Cheltuieli bugetare
1.157.400
1.282.400
1.168.654
Venituri autofinanțare
15.000
15.000
8.890
Cheltuieli autofinanțare
15.000
15.000
8.890
(2) Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2019, în sinteză pe
indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 la prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local
prin grija secretarului general.
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:
aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pe anul
2019.
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 orașului Ianca pe anul 2019, 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 anterior;
La fel ca şi în cazul Contul de execuţie a bugetului local, Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic
‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2019 a fost întocmit cu respectarea prevederilor Normelor
metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
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 2019;
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
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.31
din 26 martie 2020
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2019.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2020;
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 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuției bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi rectificare a bugetului
Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul 2019;
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, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe anul
2019, după cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăți efectuate (lei)
Venituri bugetare
452.900
452.900
452.900
Cheltuieli bugetare
452.900
452.900
398.756
Venituri autofinanțare
1.500
1.500
1.698
Cheltuieli autofinanțare
20.000
20.000
0
(2) Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2019, în sinteză pe indicatori,
este prevăzut în anexele nr.1-2 la prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local
prin grija secretarului general.
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:
aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, pe anul
2019.
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:
Repet, aşa cum arătam în referatul privind aprobarea contului de execuţie a bugetului orașului Ianca pe anul
2019, 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 anterior;
La fel ca şi în cazul Contul de execuţie a bugetului local, Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic
‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2019 a fost întocmit cu respectarea prevederilor Normelor
metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
De asemenea, execuţia bugetară de 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 2019;
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,
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.32
din 26 martie 2020
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului
Ianca pe anul 2019.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2020;
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 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice, precum şi avizul favorabil al 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 2019.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului
Ianca pe anul 2019, după cum urmează:
Denumirea indicatorului
Prevederi
Prevederi
Încasări realizate/
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri
2.100 000
2.100 000
1.956 779
Cheltuieli
2.100 000
2.100 000
1.953 364
(2) Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2019, în sinteză pe indicatori, este prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local
prin grija secretarului general.
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:
aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului
Ianca pe anul 2019.
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;
La fel, procedurile de întocmire a contului de execuţie bugetară, sunt aceleași prevăzute de Normele metodologice
pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu
modificările şi completările ulterioare;
Tot așa, 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 2019;
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
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.33
din 26 martie 2020
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din subordinea Consiliului local al
oraşului Ianca pe anul 2019.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2020;
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 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Unității de Asistență Medico Socială, precum şi avizul favorabil al
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 2019;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din subordinea Consiliului local
al oraşului Ianca pe anul 2019, după cum urmează:
Denumirea indicatorului
Prevederi
Prevederi
Încasări realizate/
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
1.290.000
1.290.000
1.245.045
Cheltuieli bugetare
1.290.000
1.290.000
1.245.045
Venituri autofinanțare
130.000
130.000
118.908
Cheltuieli autofinanțare
130.000
130.000
118.908
(2) Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2019, în sinteză pe indicatori, este
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local
prin grija secretarului general.
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:
aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din subordinea Consiliului local
al oraşului Ianca pe anul 2019.
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 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu
modificările şi completările ulterioare;
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
2019;
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
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.34
din 26 martie 2020
privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2020;
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 avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7) lit.h), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
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 2020, 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 și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local
prin grija secretarului general.
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:
aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2020.
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 principalele cheltuieli care urmează a fi făcute în anul 2020 pe linia situațiilor de urgență vizează
înștiințarea, avertizarea și alarmarea populației, pentru care în bugetul local din acest an s-a alocat suma de 21.330 lei, iar
pentru protecția populației (evacuare, cazare, adăpostire) s-a alocat suma de 54.000 lei;
Vă rog să fiţi de acord cu adoptarea acestei hotărâri în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.35
din 26 martie 2020
privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al
oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2020;
Având în vedere :
►dispoziţiile art.13 lit.a) şi art.14 lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 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.6 alin.(1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin
Ordinul M.A.I. nr.132/2007;
►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7) lit.h), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, aprobat prin
H.C.L.nr.27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit raportului şefului serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, actualizat cu modificările şi
completările aprobate potrivit alin.(1), este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează preşedintele comitetului local pentru situaţii de
urgenţă şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local
prin grija secretarului general.
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:
actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al
oraşului Ianca.

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:
Prin procesul verbal de control nr. 554650/22.12.2009 încheiat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Dunărea»
al judeţului Brăila, s-a stabilit că Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în orașul Ianca trebuie actualizat anual sau ori
de câte ori intervin modificări în structura demografică, în infrastructură, în reţelele de utilităţi publice, etc.;
Potrivit dispoziţiilor art.13 lit.a) şi art.14 lit.a) din Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare, primarul elaborează și Consiliul local aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor
pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl
transmite Inspectoratului în raza căruia funcţionează;
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor este documentul care cuprinde riscurile potenţiale dintr-o unitate administrativteritorială, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective;
Toate modificările care survin pe teritoriul localităţii în decursul unui an în ceea ce priveşte structura demografică, căile
de transport, dezvoltarea economică, apariţia de noi activităţi economice, infrastructura locală, reţele de utilităţi publice,
locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă, trebuie cuprinse în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor,
actualizarea lui urmând a fi aprobată în anul următor;
Având în vedere că pe parcursul anului 2019 au apărut astfel de modificări, dar şi necesitatea unor completări aşa cum
sunt prevăzute în raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, se impune actualizarea Planului despre care
am făcut vorbire;
Ca atare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.36
din 26 martie 2020
privind: stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității de înregistrare la zi a datelor din Registrul Agricol la nivelul
U.A.T. Oraș Ianca, începând cu anul 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2020;
Având în vedere:
►Nota de constatare nr.22144/13.02.2020 întocmită de reprezentanții Instituției Prefectului Brăila, cu privire la
îndeplinirea planului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol în perioada 20152019 la nivelul orașului Ianca, potrivit căreia gradul de completare a registrelor agricole tipul I și II nu a fost de 100%, nici
pe suport de hârtie și nici în format electronic;
►faptul că, deși în nota de constatare nu s-au scos în evidență motivele obiective ale necompletării la zi a tuturor
registrelor agricole, evidența/realitatea este una extrem de clară, în sensul că nu se poate realiza forma electronică și cea
scrisă cu același număr de personal care completa până în prezent doar forma scrisă a registrului agricol, ceea ce reclamă
fie mărirea numărului de posturi de agenți agricoli, soluție de neacceptat pentru că resursele financiare sunt de departe
insuficiente, fie completarea doar în format electronic dar cu obligația listării anuale a datelor și informațiilor pentru a crea
și forma scrisă, ambele forme urmând a fi arhivate potrivit legii, această din urmă soluție fiind eficientă atât financiar, cât și
pentru completarea la zi a registrelor agricole;
►dispoziţiile art.1 alin.(6) și (7) și art.15 lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată
prin Legea nr.98/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.6 alin.(3) lit.d) din O.U.G.nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România-runda 2020;
►referatul de aprobare al primarului, raportul comun al secretarului general și compartimentului Registrul Agricol,
precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.s), art.139 alin.(1) 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.-În scopul eficientizării activității de înregistrare la zi a datelor din Registrul Agricol la nivelul U.A.T. Oraș Ianca,
începând cu anul 2020, se stabilesc următoarele măsuri:
a.-pentru persoanele fizice, întreprinderile individuale sau familiale autorizate potrivit prevederilor O.U.G.nr.44/2008,
aprobată prin Legea nr.182/2016, cu modificările și completările ulterioare, se deschid și se numerotează volume distincte
ale Registrelor agricole tipul1 și tipul 2;

b.-la nivelul compartimentului de impozite și taxe locale ori al serviciilor de urbanism, evidența populației, stare civilă și
asistență socială, datele care fac obiectul înscrierii în registrul agricol se instrumentează doar cu avizul prealabil al
compartimentului Registrul Agricol, care se emite de îndată pe documentul care face obiectul instrumentării;
c.-reportarea gospodăriilor în care toți membrii acesteia au decedat și la care nu se cunosc moștenitorii, se face cu
mențiunea: «moștenitori necunoscuți»;
b.-în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosință decât situația reală,
în registrul agricol se înscrie categoria de folosință care corespunde realității, pe baza declarației depuse de persoana care
are această obligație. În mod similar se procedează și în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat
că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta este situat în extravilan/intravilan potrivit planurilor urbanistice generale ori
planurilor urbanistice zonale, sub condiția confirmării de către serviciul de urbanism;
e.-la declararea terenurilor utilizate în folosință gratuită se vor prezenta contractele de comodat, iar la cele declarate a
fi utilizate sub alte forme se vor prezenta actele de proprietate ale acestor terenuri, actele de identitate sau de stare civilă
ale proprietarilor, precum și orice formă scrisă care să justifice dreptul de a utiliza terenurile pentru care se solicită adeverințe
în scopul obținerii subvențiilor A.P.I.A.
Art.2.-(1) Înscrierea în registrul agricol a datelor privind componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate
juridică se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente de capul gospodăriei sau, în
lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exercițiu, după cum urmează:
a.-prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol;
b.-la primărie, în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice se prezintă din propria inițiativă sau pentru
rezolvarea altor probleme;
c.-pe baza declarației trimise prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care are obligația de a fi
înregistrată în registrul agricol;
d.-pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei;
e.-prin invitarea la primărie a persoanelor care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul
agricol.
(2) Modelul invitației la primărie a persoanelor care au obligația să efectueze declarațiile necesare înscrierii datelor în
registrul agricol, este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.3.-În vederea completării şi actualizării registrului agricol, a corectitudinii datelor înscrise în acesta, astfel încât să fie
folosit pentru întocmirea listelor unităţilor de recenzare şi corelarea cu datele declarate în chestionarul de recensământ
agricol, prin dispoziția primarului se vor stabili:
a.-persoanele responsabile cu completarea și ținerea la zi a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, precum și
repartizarea acestora pe localități;
b.-programul zilnic pentru vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului
agricol, astfel încât să se asigure și permanența la sediul instituției pentru emiterea adeverințelor în campania 2020 a
subvențiilor A.P.I.A.;
Art.4.-Nerespectarea prevederilor art.1 lit.b) constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit Codului
administrativ sau Codului muncii, după caz.
Art.5.-(1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, secretarul general și funcționarii publici
din cadrul compartimentului Registrul Agricol al aparatului de specialitate al primarului.
(2) Prin dispoziția primarului, emisă în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se
stabilesc sectoarele și se împuternicesc persoanele responsabile cu completarea și ținerea la zi a registrului agricol pentru
perioada 2020-2024.
Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local
prin grija secretarului general.
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:
stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității de înregistrare la zi a datelor din Registrul Agricol la nivelul
U.A.T. Oraș Ianca, începând cu anul 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 Nota de constatare nr.22144/13.02.2020 întocmită de reprezentanții Instituției Prefectului Brăila, cu privire la
îndeplinirea planului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol în perioada 20152019 la nivelul orașului Ianca, s-a stabilit că gradul de completare a registrelor agricole tipul I și II nu a fost de 100%, nici
pe suport de hârtie și nici în format electronic;

Faptul că, deși în nota de constatare nu s-au scos în evidență motivele obiective ale necompletării la zi a tuturor
registrelor agricole, evidența/realitatea este una extrem de clară, în sensul că nu se poate realiza forma electronică și cea
scrisă cu același număr de personal care completa până în prezent doar forma scrisă a registrului agricol, ceea reclamă fie
mărirea numărului de posturi de agenți agricoli, soluție de neacceptat pentru că resursele financiare sunt de departe
insuficiente, fie completarea doar în format electronic dar cu obligația listării anuale a datelor și informațiilor pentru a crea
și forma scrisă, ambele forme urmând a fi arhivate potrivit legii, această din urmă soluție fiind eficientă atât financiar, cât și
pentru completarea la zi a registrelor agricole;
Totuși, această din urmă soluție nu poate fi adoptată încă, deoarece prevederile legale în domeniu sunt în continuare
contradictorii, atât în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr.28/2008-unde la început se prevede dreptul consiliilor locale de a
stabili forma de completare a registrelor agricole, iar pe parcurs se vorbește de ambele forme (scris și electronic), cât și în
normele tehnice de completare a registrelor agricole, unde iarăși se vorbește de ambele forme!
Să sperăm că în noile norme tehnice (la care și noi am făcut propuneri în procesul de adoptare) lucrurile se vor tranșa
în vreun fel și se va prevedea doar forma electronică a registrului agricol, cu posibilitatea listării datelor și informațiilor astfel
încât să se creeze în acest mod și forma scrisă.
Până atunci însă, 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.37
din 26 martie 2020
privind: modificarea Normelor de gospodărire pentru asigurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul administrativ
al oraşului, stabilirea faptelor care constituie contravenţii, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, aprobate
prin Hotărârea Consiliului Local Nr.49/31.07.2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2020;
Având în vedere :
►implementarea proiectelor «Dezvoltare integrată a oraşului Ianca-modernizarea spaţiilor publice urbane» şi
«Realizarea unui sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii», finanţate cu fonduri
externe şi finalizate cu investiţii fără precedent în istoria localităţii, atât din punct de vedere financiar, dar şi ca amploare,
însemnând modernizarea zonei centrale a orașului, asfaltarea tuturor străzilor şi construirea de trotuare în oraşul Ianca şi
satele aparținătoare Plopu, Perişoru, Oprişeneşti şi Gara Ianca, precum şi amplasarea de camere de supraveghere în
aceste localități, necesită în continuare întreţinere şi protejare, inclusiv prin măsuri coercitive;
►dispoziţiile art.4, art.8 şi art.24 din Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,
aprobată prin Legea nr.515/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.6 alin (1) şi art.90 lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului,
aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.2 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului poliţiei locale şi raportul comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și c) și alin.(7) lit.g) și i), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.I.-Normele de gospodărire pentru asigurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul administrativ al oraşului,
stabilirea faptelor care constituie contravenţii, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local Nr.49/ 31.07.2014, se modifică după cum urmează:
1.-la articolul 5, alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„h)-să nu arunce hârtiile, cojile de seminţe, gunoaiele de orice natură, precum și apele reziduale, pe străzi, alei ori
trotuare pietonale, spaţii verzi sau în alte locuri care nu au o astfel de destinaţie”;
2.-la articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin.(1) constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau
amendă de la 500 lei la 1.000 lei.”
Art.II.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local
prin grija secretarului general.
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:
modificarea Normelor de gospodărire pentru asigurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul administrativ
al oraşului, stabilirea faptelor care constituie contravenţii, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Nr.49/31.07.2014.
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:
Implementarea proiectelor «Dezvoltare integrată a oraşului Ianca-modernizarea spaţiilor publice urbane» şi «Realizarea
unui sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii», finanţate cu fonduri externe şi
finalizate cu investiţii fără precedent în istoria localităţii, atât din punct de vedere financiar, dar şi ca amploare, însemnând
modernizarea zonei centrale a orașului, asfaltarea tuturor străzilor şi construirea de trotuare în oraşul Ianca şi satele
aparținătoare Plopu, Perişoru, Oprişeneşti şi Gara Ianca, precum şi amplasarea de camere de supraveghere în aceste
localități, necesită în continuare întreţinere şi protejare, inclusiv prin măsuri coercitive, astfel încât ele să aibă o durată de
viaţă cât mai lungă;
Nici nu s-au finalizat bine aceste lucrări şi deja am constatat o crasă nepăsare din partea unor cetăţeni, care parchează
în continuare plugul în faţa porţii, tocmai pe trotuarul nou construit și care este destinat pietonilor, care lasă discul în mijlocul
străzii, sau intră cu el târâş în curte şi zgârie asfaltul şi multe alte asemenea fapte făcute în dispreţul banului public şi al
celorlalţi cetăţeni onești;
Însă nu faptele de mai sus ne-au determinat să modificăm din nou normele de gospodărire, ci comportamentul
incalificabil al cetățenilor care stau și sparg semințe pe băncile din zona centrală și din parcul orășenesc, aruncând cu
nepăsare cojile pe jos deși la fiecare bancă este atașat un coș de gunoi!
Această situație nu a fost reglementată în mod explicit în normele de gospodărire, la care am propus acum și o creștere
a amenzii contravenționale, de aceea vă rog să fiţi de acord cu adoptarea acestei hotărâri în forma prezentată, cu precizarea
că voi urmări special activitatea polițiștilor locali în aplicarea ei cu strictețe.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.38
din 26 martie 2020
privind: aprobarea Planului local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2020 la nivelul U.A.T.Oraș Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2020;
Având în vedere:
►dispozițiile art.112 alin.(3) lit.b) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispozițiile art.3 alin.(2) lit.b) și art.5 din Anexa nr.2 la H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul oraşului Ianca, pentru perioada 2019-2024, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local nr.14/28.02.2019;
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.53/27.02.2020 privind avizul consultativ favorabil pentru Planul de acţiune
privind serviciile sociale acordate în anul 2020 la nivelul U.A.T. Oraș Ianca;
►referatul de aprobare al primarului, raportul direcției de asistență socială, precum şi avizul favorabil al comisiei de
specialitate 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.b), 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 aprobă Planul local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2020 la nivelul U.A.T.Oraș Ianca,
potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și 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.
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:
aprobarea Planului local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2020 la nivelul U.A.T.Oraș Ianca.
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:
Urmare modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei orașului, în comportamentul general al locuitorilor şi în
legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, anul trecut a fost aprobată strategia de dezvoltare a serviciilor sociale
acordate la nivelul orașului Ianca pentru perioada 2019-2024, în baza căreia se întocmește Planurile anuale de acţiune
privind serviciile sociale acordate la nivelul U.A.T. Oraș Ianca.
De altfel, aceasta a fost și o obligație a autorităților administrației publice locale, așa cum prevede Legea asistenţei
sociale nr.292/2011 și H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde
nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate,
prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieții;
Scopurile strategiei și ale planurilor anuale de acțiune sunt acelea de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale
de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu
venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane
defavorizate din UAT Oraș Ianca;
Planul local de acţiune pentru implementarea strategiei în acest an a fost elaborat cu respectarea întregii legislații din
domeniu, respectiv:
a) Legea nr.292/2011 privind asistența socială, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
e) Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
f) Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
g) Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
i) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
j) Hotărârea Guvernului nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a
copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate;
Planul anual de acțiune urmărește dezvoltarea serviciilor promovate, precum și crearea altora noi, pentru acoperirea
unor cerințe tot mai crescânde pe fondul accentuării gradului de sărăcie;
Serviciile sociale au un caracter pro-activ și presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei în relația cu situația
economică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al acesteia;
Toate aceste măsuri au la bază transparența, nediscriminarea, eficacitatea, respectarea dreptului la autodeterminare,
abordarea individuală, parteneriatul, solidaritatea socială, participarea beneficiarilor;
În vederea facilității accesului la aceste măsuri, în desfășurarea activității Direcției de Asistență Socială se pune accent
pe dezvoltarea serviciilor de informare și centralizare a informațiilor privind obiectivele și serviciile sociale la care se poate
apela, dar în același timp și dezvoltarea unei relații nu numai informaționale cu cetățeanul, ci și stimulative și participative;
Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfășurarea de acțiuni ce vizează identificarea,
prevenirea și combaterea situațiilor de risc prin informarea și educarea adecvată a tinerilor, părinților și familiilor în ansamblul
lor;
Așa cum vă spuneam anul trecut, esența Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului o constituie
obiectivul specific 6 din Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei, scop în care fac următoarele precizări:
►în conformitate cu prevederile legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, prin Decizia
nr.2042/28.09.2018 a Ministrului Muncii și Justiției Sociale, Primăria orașului Ianca-Direcția de Asistență Socială a fost
acreditată ca furnizor de servicii sociale, scop în care a fost emis Certificatul de acreditare seria AF, nr.005903/28.09.2018,
cu valabilitate de 3 ani de la data emiterii;

►în procesul de acreditare, conform prevederilor art.8 alin.(6) lit.c) din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.197/2012 aprobate prin H.G.nr.118/2014, furnizorul a fost obligat să se angajeze ca în maxim 3 ani de la data emiterii
certificatului, sub sancțiunea retragerii acreditării, să înființeze și să acorde servicii sociale cu licență de funcționare din
gama celor prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015;
►acum, pentru a respecta angajamentul dat și pentru a nu risca retragerea acreditării, ne-am propus înființarea
serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››, cu scopul principal de a acorda
îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie, inclusiv pentru agresor, precum și pentru persoanele fără adăpost,
iar în perspectivă și pentru persoanele vârstnice, prin următoarele activități/servicii principale: educare, reintegrare familială
şi comunitară, cazare pe perioadă determinată sau cazare pe timp de noapte, masă, inclusiv preparare hrană caldă, îngrijiri
medicale inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi informare, orientare vocaţională, pază, alte activităţi
administrative, etc.;
►locația vizată pentru înființarea acestor servicii sociale este clădirea fostului internat școlar din incinta Liceului Teoretic
‹‹Constantin Angelescu››, scop în care am primit recent avizul conform al Ministerului Educației Naționale, transmis prin
adresa nr.9278/02.12.2019, pentru schimbarea destinației imobilului în cauză, potrivit Ordinului nr.5819/2016 al Ministrului
Educației Naționale și Cercetării Științifice.
Având în vedere motivațiile de mai sus, 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 la sediul Consiliului Local, etajul 1, camera 3, sau pe pagina
proprie de internet www.primăria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local- Proiecte de Hotărâri;
2.-Prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 2 martie 2020 și publicat pe pagina proprie de
internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local-Anunțuri Proiecte de Hotărâri;

