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Nr.21028/26.10.2018

A N U N Ț

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea
nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința publicului că la
ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 29 noiembrie 2018, ora 1500, care va avea loc la Casa
de cultură, vor fi supuse spre dezbatere și aprobare, următoarele proiecte de hotărâri:

►Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de concesiune a terenului care face obiectul Contractului
nr.12/ 05.01.2009, încheiat cu S.C. Laristel Impex S.R.L. Ianca pentru construirea unui spațiu comercial;

► Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018;
► Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Asistență

Medico-Socială din subordinea Consiliului Local al Orașului Ianca;
Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de

hotărâri precizate mai sus, la secretarul orașului Ianca, până pe data de 26 noiembrie 2018, ora 1500.
Redăm în continuare conținutul proiectelor de hotărâri și ale referatelor de aprobare:

P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.80

din 29 noiembrie 2018

privind: prelungirea termenului de concesiune a terenului care face obiectul Contractului nr.12/ 05.01.2009, încheiat
cu S.C. Laristel Impex S.R.L. Ianca pentru construirea unui spațiu comercial.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2018;
Având în vedere:
►cererea nr.20887/23.10.2018 a doamnei Moisă Steliana-în calitate de administrator al S.C. Laristel Impex S.R.L.

Ianca, prin care se solicită prelungirea termenului de concesiune a terenului care face obiectul Contractului
nr.12/05.01.2009 aferent spațiului comercial construit potrivit obligațiilor contractuale în orașul Ianca, str.Parcului nr.2B,
adiacent blocului B.6;

►dispoziţiile art.7 alin.(3) din O.U.G.nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, ale art.56 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței, aprobate prin
HG nr.168/2007, precum și ale art.2 alin.(2) din Contractul-cadru de concesiune prevăzut în Anexa nr.6 la Normele
metodologice;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum şi raportul comisiei de
specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) și art.123 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1.-Se aprobă prelungirea termenului de concesiune a terenului în suprafață de 30 mp din domeniul public

administrat de consiliul local, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Parcului nr.2B, adiacent blocului B.6, cu jumătate
din perioada inițială prevăzută la art.2 alin.(1) din Contractul nr.12/ 05.01.2009 încheiat cu S.C. Laristel Impex S.R.L.
Ianca pentru construirea unui spațiu comercial, respectiv până la data de 05 ianuarie 2024.

Art.2.-Se împuternicește primarul orașului Ianca să semneze actul adițional privind modificarea art.2 alin.(1) din
Contractul de concesiune nr.12/05.01.2009.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet, prin
grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER JURIDIC
Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:
prelungirea termenului de concesiune a terenului care face obiectul Contractului nr.12/ 05.01.2009, încheiat cu
S.C. Laristel Impex S.R.L. Ianca pentru construirea unui spațiu comercial.

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 baza Hotărârii Consiliului Local nr.84/06.11.2008 s-a încheiat Contractul de concesiune nr.12/ 05.01.2009,

pentru un teren în suprafață de 30 mp din domeniul public administrat de consiliul local, situat în intravilanul orașului
Ianca, str.Parcului nr.2B, adiacent blocului B.6, pe o perioadă de 10 ani, pe care concesionarul  S.C. Laristel Impex
S.R.L. Ianca a construit un spațiu comercial, așa cum au fost obligațiile contractuale.

Acum, pentru că acest contract expiră la data de 05.01.2019, iar concesionarul a solicitat la timp  prelungirea
termenului de concesiune pentru a funcționa în continuare spațiul comercial potrivit obligațiilor contractuale, pot fi
aplicabile aici dispozițiile art.7 alin.(3) din O.U.G.nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, ale art.56 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței,
aprobate prin HG nr.168/2007, precum și ale art.2 alin.(2) din Contractul-cadru de concesiune prevăzut în Anexa nr.6
la Normele metodologice, anume prelungirea termenului de concesiune cu jumătate din perioada inițială.

Dincolo de această prevedere legală, prelungirea termenului de concesiune este importantă și pentru bugetul local
atâta timp cât redevența și taxa pe teren sunt o sursă sigură de venit, iar locul/locurile de muncă aferent/e acestui
obiectiv se va/vor păstra în continuare, de unde iarăși se încasează  la bugetul local o parte din impozitul pe salarii.

Cu mențiunea că această activitate comercială a fost și este de altfel singura sursă de venit a întregii familii Moisă,
de remarcat totuși pentru o familie de romi, dar la care situația s-a îngreunat după decesul soțului/tatălui Moisă Ion, vă
rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.

Vă mulţumesc !
P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A  Nr.81

din 29 noiembrie 2018

privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2018;
Având în vedere:
►adresa nr.162/24.10.2018 a Unității de Asistență Medico Socială Ianca din subordinea Consiliului Local, prin

care se informează că Direcția de Sănătate Publică a Județului Brăila a diminuat fondurile alocate în acest an de la
bugetul de stat pentru plata drepturilor de natură salarială ale personalului medical, precum și pentru cheltuielile cu
medicamentele și materialele sanitare, motivată de depășirea standardelor de cost/an/pat și pe cale de consecință
apare ca necesară alocarea fondurilor de la bugetul local;

►dispoziţiile art.2 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru
servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă
medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările ulterioare;

►necesitatea alocării fondurilor în vederea finalizării lucrărilor la obiectivul de investiții ‹‹Construire acoperiș tip
șarpantă și reabilitare termică clădire Direcția Serviciilor Publice și Poliția Locală››, în concret pentru plata dirigintelui
de șantier și pentru înlocuirea ferestrelor și ușilor cu unele care asigură clădirii o protecție termică superioară;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil cu soluțiile de alocare a fondurilor
conform necesităților de rectificare a bugetului local, precum și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local;

►dispoziţiile art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea

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

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1.-(1) Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.11/

15.02.2018-cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:



a)-se diminuează cu suma de 50.000 lei cheltuielile din capitolul bugetar 842A0303200103-transporturi, și se alocă
aceeași sumă în capitolul bugetar 6802510139 pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare a Unității de Asistență
Medico Socială Ianca din subordinea Consiliului Local;

b)-se majorează cu suma de 30.000 lei cheltuielile la capitolul acțiuni economice-autofinanțate, conform clasificației
bugetare 872E50710130, din fondul de dezvoltare la autofinanțate din anii anteriori, pentru finalizarea lucrărilor la
obiectivul de investiții ‹‹Construire acoperiș tip șarpantă și reabilitare termică clădire Direcția Serviciilor Publice și Poliția
Locală››, prevăzut în Anexa nr.4 la H.C.L.nr.11/2018 pentru aprobarea bugetului local pe anul în curs.

(2) Bugetul rectificat al Unității de Asistență Medico Socială Ianca pe anul 2018 este prevăzut în Anexă, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorul Unității de Asistență
Medico Socială Ianca, prin serviciile financiar-contabile din subordine, care vor opera modificările în bugetele proprii
potrivit prevederilor art.1.

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

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

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

REFERAT DE APROBARE

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

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

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin adresa nr.162/24.10.2018, Unitatea de Asistență Medico Socială Ianca din subordinea Consiliului Local ne-a

informat că Direcția de Sănătate Publică a Județului Brăila a diminuat fondurile alocate în acest an de la bugetul de stat
pentru plata drepturilor de natură salarială ale personalului medical, precum și pentru cheltuielile cu medicamentele și
materialele sanitare, de la suma de 320.000 lei stabilită la începutul anului, la 287.000 lei, motivată de depășirea
standardelor de cost/an/pat;

Aici trebuie spus că standardele de cost/an/pat, pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a
unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de
asistenţă medicală comunitară, s-au aprobat pentru prima dată prin Hotărârea Guvernului nr.459/2010, iar ultima dată
s-au actualizat prin H.G.nr.932/2016 (!) , fără să se țină cont că în ultimul an și jumătate salariile personalului medical
s-au mărit la nivelul anului 2022, conform prevederilor Legii nr.153/ 2017, adică s-au dublat, triplat chiar, astfel că era
firesc să se depășească standardele de cost/an/pat;

Șansa funcționării în continuare a Unității de Asistență Medico Socială este aceea că prin H.G.nr.853/2017 s-a
modificat H.G.nr.459/2010 și s-a prevăzut că: „…în situaţia în care costurile necesare furnizării serviciului respectiv
depăşesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor pot aloca sumele necesare din veniturile proprii...”,
dar și datorită faptului că avem posibilitatea alocării fondurilor necesare funcționării unității până la sfârșitul anului în
curs;

La această dată se află în plină desfășurare, cu termen de finalizare până la data de 22 ianuarie 2019, lucrările la
obiectivul de investiții ‹‹Construire acoperiș tip șarpantă și reabilitare termică clădire Direcția Serviciilor Publice și Poliția
Locală››, prevăzut în Anexa nr.4 la H.C.L.nr.11/2018 pentru aprobarea bugetului local pe anul în curs, pentru care a
fost alocată suma de 150 mii lei;

Dat fiind faptul că în documentația tehnico economică a acestui obiectiv și implicit în contractul de lucrări nu s-a
prevăzut înlocuirea ușilor și ferestrelor de lemn existente cu unele de tip termopan care asigură clădirii o protecție
termică superioară, și nici contractarea serviciilor unui diriginte de șantier-absolut obligatorie, se impune alocarea
fondurilor necesare finanțării acestor lucrări și servicii;

Ca atare, având aceste motivații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulțumesc !
P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ



P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A  Nr.82

din 29 noiembrie 2018

privind: actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială din subordinea
Consiliului Local al Orașului Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2018;
Având în vedere:
►adresa nr.166/25.10.2018 a Unității de Asistență Medico Socială Ianca, prin care se solicită actualizarea

Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.104/ 17.12.2009;
►dispoziţiile art.2 alin.(1) și art.3 alin.(3) lit.a) din Normele privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor

de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.412/2003, coroborate cu prevederile art.4 alin.(1)
din Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) şi alin.(6) lit.a) pct.2, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1)

lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Regulamentul de organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială din subordinea
Consiliului Local al Orașului Ianca se actualizează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Domnul/Doamna………………………………, consilier local în funcție, se deleagă să facă parte din consiliul
consultativ al Unității de Asistență Medico-Socială, pe perioada exercitării mandatului.

Art.2.-Cu punerea în aplicare a Regulamentului de organizare și funcționare se însărcinează directorul Unității de
Asistență Medico Socială Ianca.

Art.3.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Regulamentul de organizare și
funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.104/17.12.2009.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin
grija secretarului orașului.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER JURIDIC
Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:

actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială din
subordinea Consiliului Local al Orașului 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 adresa nr.166/25.10.2018 Unitatea de Asistență Medico Socială Ianca din subordinea Consiliului Local a

solicitat actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestei unități, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr.104/17.12.2009;

Solicitarea vine în contextul reluării procesului de acreditare a Unității de Asistență Medico Socială ca  centru
rezidenţial de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice și bolnavi cronici în fază terminală;

Cu această ocazie, ministerul de resort a condiționat avizarea favorabilă și emiterea certificatului de furnizor de
servicii sociale cu cazare, de actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico
Socială, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările aduse
prin Hotărârea Guvernului nr.584/2016;

Regulamentul de organizare și funcționare care trebuie revizuit/actualizat, a fost aprobat pentru prima dată la
înființarea Unității de Asistență Medico Socială, prin Hotărârea Consiliului Local nr.53/2003, fiind apoi actualizat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.104/2009;

Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Notă: Regulamentul de organizare și funcționare a UAMS Ianca poate fi consultat la sediul Consiliului Local.

Vă mulțumesc !
P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ


