
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A NR.1 
din 27 ianuarie 2011 

privind:alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului 
Ianca din data de 27 ianuarie 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă 
ordinară la data de 27 ianuarie 2011; 

Având în vedere: 

- dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- dispoziţiile art. 9 şi art. 10 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin HCL nr. 84 
din anul 2004; 

În temeiul prevederilor 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. 

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local LIVIU DRAGOMIR este 
ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 27 
ianuarie 2011, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul verbal şi 
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

LIVIU DRAGOMIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.2 
din 27 ianuarie 2011 

privind: retragerea dreptului de folosinţă asupra unui teren atribuit în baza Legii nr.15/2003 
doamnei Irimia Sabina. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
27 ianuarie 2011; 

Având în vedere: 
- cererea nr.20264/22.11.2010, prin care doamna Irimia Sabina domiciliată în oraşul 

Ianca, str.Calea Brăilei nr.31, bl.F4, sc.3, et.3, ap.38, judeţul Brăila, solicită retragerea 
dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 prin 
H.C.L.Nr.48/28.05.2009, deoarece nu mai are posibilitatea construirii locuinţei; 

- dispoziţiile art.6 alin.(2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală şi ale art.4 din Normele metodologice pentru aplicarea legii aprobate prin H.G. 
nr.896/2003; 

- procesul verbal nr.10404/17.01.2011 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei 
primarului nr.908/2003, cu propunerea de retragere a dreptului de folosinţă a terenului 
doamnei Irimia Sabina; 

- referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din 
cadrul consiliului local; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-Se retrage dreptul de folosinţă asupra terenului - lotul nr.21A din satul Plopu -
atribuit în baza Legii nr.15/2003, prin H.C.L. Nr.48/28.05.2009, doamnei Irimia Sabina 
domiciliată în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.31, bl.F4, sc.3, et.3, ap.38, judeţul Brăila, ca 
urmare a neînceperii lucrărilor în termenul prevăzut de lege şi a renunţării titularei la dreptul 
de folosinţă. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi biroul 
de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

LIVIU DRAGOMIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.3 
din 27 ianuarie 2011 

privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 domnului Ciocan 
Viorel, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 
ianuarie 2011; 

Având în vedere: 
- cererea nr.20265/82/22.11.2010, prin care domnul Ciocan Viorel domiciliat în oraşul 

Ianca, satul Berleşti nr.62, judeţul Brăila, solicită atribuirea unui teren în folosinţă gratuită pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003; 

- dispoziţiile art.4 şi art.5 (2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

- dispoziţiile art.5 din Normele metodologice pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. 
nr.896/2003; 

- dispoziţiile art.3 din H.C.L. nr.64/30.10.2003, privind validarea inventarului terenurilor 
care pot fi atribuite tinerilor pentru realizarea de locuinţe proprietate personală; 

- procesul verbal nr.20265/82/17.01.2011 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei 
primarului nr.908/2003, cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren, lotul nr.21A-
în suprafaţă de 500 mp- din satul Plopu, devenit disponibil ca urmare a retragerii dreptului de 
folosinţă doamnei Irimia Sabina potrivit H.C.L.Nr.2/27.01.2011; 

- referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-Se aprobă cererea domnului Ciocan Viorel domiciliat în oraşul Ianca, satul Berleşti 
nr.62, judeţul Brăila şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 500 mp - lotul nr.21A 
din satul Plopu - în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii 
nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2.-Beneficiarul terenului aprobat potrivit art.1 este obligat să înceapă construirea 
locuinţei în termen de 1 an de la data încheierii contractului de atribuire în folosinţă gratuită a 
terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991-republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Art.3.-În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art.2, prin hotărâre a consiliului local se 
retrage beneficiarului dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în cauză. 

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi biroul de 
urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

LIVIU DRAGOMIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.4 
din 27 ianuarie 2011 

privind: concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local 
Societăţii Comerciale BAS TRUCKS SRL, în vederea extinderii spaţiului comercial pe care îl deţine în 
proprietate în oraşul Ianca la parterul blocului B6. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 
2011; 

Având în vedere: 
- cererea nr.20079/15.11.2010 a doamnei Spânu Nicoleta Marilena din oraşul Ianca, str. Calea 

Brăilei nr. 31, bl. F4, ap. 5, reprezentantă a SC BAS TRUCKS SRL, prin care revine la cererile 
nr.19960/03.12.2009 şi 11755/04.03.2010 şi solicită concesionarea unui teren din domeniul privat al 
oraşului,în vederea extinderii construcţiei şi dezvoltării activităţii spaţiului comercial pe care îl deţine în 
proprietate în oraşul Ianca la parterul blocului B6; 

- dispoziţiile art. 1 alin.(1) din H.C.L. nr. 37/30.04.2009 privind trecerea acestui teren în 
suprafaţă de 23,92 mp din domeniul public al oraşului în domeniul privat al acestuia administrat de 
consiliul local, pentru extinderea spaţiului în cauză aflat la acea dată în proprietatea altei societăţi 
comerciale; 

- dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor; 

- referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi planul de 
situaţie a terenului, 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.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi 
art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-(1) Se aprobă concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de 
consiliul local în suprafaţă de 23,92 mp, situat în intravilanul oraşului Ianca, Societăţii Comerciale BAS 
TRUCKS SRL în vederea extinderii construcţiei şi dezvoltării activităţii spaţiului comercial de la 
parterul blocului B6 din oraşul Ianca, pe care îl deţine în proprietate potrivit Contractului de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr. 1692/07.09.2009. 

(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(3) Termenul de concesionare este de 49 de ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, cu o 
redevenţă de 15 lei/mp/an. 

(4) Redevenţa se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de 
Direcţia Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata 
impozitului pe teren. 

(5) Pentru neplata în termen a redevenţei se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru 
creanţele bugetare. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul,serviciul financiar contabil şi biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

LIVIU DRAGOMIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.5 
din 27 ianuarie 2011 

privind: concesionarea unui teren extravilan din domeniul privat al oraşului administrat de 
consiliul local domnului Chiriţă Tudorache, în vederea extinderii construcţiilor aferente fermei 
agricole din satul Berleşti. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 
ianuarie 2011. 

Având în vedere: 
-cererea nr.20452/29.11.2010, prin care domnul Chiriţă Tudorache din oraşul Ianca, 

str.Calea Brăilei nr.91, solicită concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului 
administrat de consiliul local, situat în extravilanul satului Berleşti, în vederea extinderii 
construcţiilor aferente fermei agricole; 

-d ispozi ţ i i le art. 15 lit.e) d in Legea nr .50 /1991- repub l i ca tă - cu modi f icăr i le şi comple tă r i le 
ul ter ioare, pr iv ind une le măsur i pent ru rea l izarea construcţ i i lor ; 

- re feratu l de ap roba re al pr imarulu i , raportu l serv ic iu lu i de cadas t ru şi agr icu l tură d in 
cadru l aparatu lu i de spec ia l i ta te al pr imarulu i , cu stud iu l de opor tun i ta te şi ca ietu l de sarcin i , 
p recum şi rapor tu l comis ie i de spec ia l i ta te nr.1 d in cadru l consi l iu lu i local; 

În temeiu l preveder i lo r ar t .36 al in.(1 ), al in.(2) lit.c) şi a l in.5 lit.b), ar t .45 al in.(3), art. 115 
alin. (1) lit. b) şi art. 123 d in Legea admin is t ra ţ ie i pub l ice locale n r .215 /2001- repub l i ca tă - cu 
modi f icăr i le şi comple tă r i le ul ter ioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-(1) Se aprobă concesionarea unui teren în suprafaţă de 5000 mp din domeniul privat 
al oraşului administrat de consiliul local domnului Chiriţă Tudorache din oraşul Ianca, str.Calea 
Brăilei nr.91, în vederea extinderii construcţiilor aferente fermei agricole pe terenul alăturat. 

(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este identificat prin planul de situaţie anexat, parte 
integrantă din prezenta hotărâre, fiind situat în extravilanul satului Berleşti,Tarlaua nr.85, Parcela 
nr.566/1. 

(3) Termenul de concesionare este de 49 ani de la data încheierii contractului, cu drept de 
prelungire în condiţiile legii . 

(4) Redevenţa datorată pentru folosirea terenului prevăzut la alin.(1) este de 0,3 lei /mp/an. 
(5) Redevenţa se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de 

Direcţia Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru 
plata impozitului pe teren. 

(6) Pentru neplata în termen a redevenţei se datorează majorări de întârziere potrivit legii 
pentru creanţele bugetare. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 
biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

LIVIU DRAGOMIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.6 
din 27 ianuarie 2011 

privind: concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local 
Sucursalei OMV Petrom SA- E&P România - Asset IX Moldova Sud, pentru repunerea în funcţiune a 
sondei nr.692 pe raza satului Oprişeneşti. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 
2011; 

Având în vedere: 
- adresa nr.232/13.01.2011 a Sucursalei OMV Petrom SA- E&P România - Asset IX Moldova 

Sud, prin care se solicită concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de 
consiliul local, pentru repunerea în funcţiune a sondei nr.692 pe raza satului Oprişeneşti; 

- dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991 - republicată - cu modificările şi completările 
ulterioare, privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor ; 

- dispoziţiile art.6 lit.c) şi e) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de cadastru şi agricultură din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate şi 
caietul de sarcini, 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.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi 
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.-(1) Se aprobă concesionarea unui teren în suprafaţă de 5263 mp din domeniul privat al 
oraşului administrat de consiliul local Sucursalei Petrom SA- E&P România - Asset IX Moldova Sud, 
pentru repunerea în funcţiune a sondei nr.692 pe raza satului Oprişeneşti 

(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(3) Termenul de concesionare este de 10 ani de la data încheierii contractului, cu drept de 
prelungire în condiţiile legii . 

(4) Redevenţa datorată pentru concesionarea terenului prevăzut la alin.(1) este de 1,8 lei /mp/an. 
(5) Redevenţa se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de 

Direcţia Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata 
impozitului pe teren. 

(6) Pentru neplata în termen a redevenţei se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru 
creanţele bugetare. 

(7) La sfârşitul perioadei de concesionare Sucursala Petrom SA- E&P România - Asset IX 
Moldova Sud se obligă să aducă terenul la forma iniţială, pe cheltuiala sa. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 
biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

LIVIU DRAGOMIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.7 
din 27 ianuarie 2011 

privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului 
administrat de consiliul local în vederea înfiinţării unui parc auto în satul Plopu. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 
2011. 

Având în vedere: 
- cererea nr.20.727/09.12.2010, prin care domnul Stănculescu Radian-reprezentantul S.C.DANRADI 

COM S.R.L.- solicită concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, 
situat în pe raza satului Plopu în zona fermelor de păsări, în vederea înfiinţării unui parc auto ; 

- dispoziţiile art.3, art.4, art.5 lit. b), art.7, art.9, art.10, art.12 şi art.14 lit.a) din OUG nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- dispoziţiile art.1, art.5 alin. (2) şi art.8 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a OUG 
nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG 
nr.168/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de cadastru şi agricultură din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate, 
instrucţiunile şi caietul de sarcini, 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.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi 
art.123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-(1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 
9500 mp. din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat pe raza satului Plopu în zona 
fermelor de păsări, în vederea înfiinţării unui parc auto - conform Caietului de sarcini şi Instrucţiunilor 
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Terenul este identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre şi se 
concesionează pe o perioadă de 49 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii. 

(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 0,3 lei /mp/an. Redevenţa rezultată în urma licitaţiei 
publice se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei - pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de 
Statistică Brăila- şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata impozitului pe teren. 

(4) Pentru neplata în termen a redevenţei se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru 
creanţele bugetare. 

(5) Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare este de 10% din valoarea 
redevenţei pe un an. 

(6) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia prevăzută la pct. 4.2 
din Instrucţiunile de atribuire a contractului de concesiune. 

(7) Publicitatea licitaţiei se va realiza potrivit art. 21 din O.U.G. nr. 54/2006 şi Normelor 
metodologice aprobate prin H.G. nr. 168/2007. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul 
financiar contabil şi biroul de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului şi 
a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LIVIU DRAGOMIR 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.8 
din 27 ianuarie 2011 

privind: organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren din domeniul public al oraşului 
administrat de consiliul local, în vederea amplasării provizorii a unui garaj auto. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 
2011; 

Având în vedere: 
- cererea nr. 19293/22.10.2010 a domnului Ciucă Valerică din oraşul Ianca, str. Nicolae Oncescu 

bl.C4, sc.1,ap.10, prin care se solicită închirierea unui teren din domeniul public al oraşului administrat 
de consiliul local, în vederea amplasării provizorii a unui garaj auto; 

- dispoziţiile art.3, art.4, art.5 lit.b), art.7, art.9, art.10, art.12 şi art.14 lit.a) din OUG nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- dispoziţiile art.1, art.5 alin. (2) şi art.8 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a OUG 
nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG 
nr.168/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi planul de 
situaţie al terenului, 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) şi 
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.-(1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 18 
mp din domeniul public al oraşului administrat de consiliul local, situat în intravilanul oraşului Ianca în 
zona CT9, în vederea amplasării provizorii a unui garaj auto. 

(2) Terenul este identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre şi 
se închiriază pe o perioadă de 1 an, cu drept de prelungire în condiţiile legii. 

(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 1 leu /mp/lună, iar pasul de supralicitare este de 
1 % din preţul de pornire a licitaţiei. 

(4) Chiria rezultată în urma licitaţiei publice se va indexa anual în funcţie de rata inflaţie - pe 
baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila - şi se plăteşte în prima decadă a 
fiecărei luni pentru luna în curs. 

(5)Pentru neplata în termen a chiriei se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru 
creanţele bugetare. 

(6) Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei, iar garanţia de participare este de 10% din 
valoarea chiriei pe un an. 

(7) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia aprobată potrivit 
art. 1 alin.(6) din H.C.L. nr. 8/2011. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, 
serviciul financiar contabil şi biroul de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

LIVIU DRAGOMIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.9 
din 27 ianuarie 2011 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.79/2009 pentru aprobarea contribuţiei oraşului Ianca la 
finanţarea Proiectului "Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în 
judeţul Braila" 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2011; 

Având în vedere: 
-Contractul de finanţare nr.102833/22.11.2010 încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor - în 

calitate de autoritate de management - şi SC Compania de Utilităţi Publice „Dunărea" Brăila SA - în calitate 
de beneficiar - avizat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea" Brăila în baza Deciziei 
de aprobare nr.C(2010)7660/5.11.2010 a Comisiei Europene şi a Ordinului ministrului mediului şi 
pădurilor nr.1985/22.11.2010 pentru Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată 
în judeţul Brăila"; 

-Planul de finanţare privind contribuţia de la bugetul local pentru Proiectul POS Mediu „Reabilitarea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Brăila" înregistrat sub nr.453/12.01.2011 la SC 
Compania de Utilităţi Publice „Dunărea" Brăila SA şi sub nr.26/12.01.2011 la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Dunărea" Brăila, comunicat cu adresa comună nr. 468 /29/12 ianuarie 2011; 

-Referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin. (2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi b), alin.(6) lit.a) punctul 14 şi 

alin.(7) lit.a), art.45 alin.(1) şi alin.(2) lit.a) şi d) 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.-Hotărârea Consiliului Local nr.79/2009, privind aprobarea contribuţiei oraşului Ianca la 
finanţarea_Proiectului "Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în 
judeţul Braila"se modifică după cum urmează : 

1)Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„privind aprobarea contribuţiei oraşului Ianca la finanţarea Proiectului "Reabilitarea şi 

modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Brăila " 

2)La articolul 1, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Plata contribuţiei se va face eşalonat, astfel: 
Anul 2011 19.288 Euro, fără T.V.A; 
Anul 2012 76.527Euro, fără T.V.A; 
Anul 2013 76.526Euro, fără T.V.A" 
Art.2.-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Ianca nr.79 din 30 septembrie 

2009 nu se modifică. 
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi va fi comunicată Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea" Brăila prin grija secretarului şi a compartimentului de informare si 
relaţii publice. 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în şedinţa din data de 27 ianuarie 2011, cu un număr de 15 voturi 
din numărul total de 17 consilieri locali existenţi în funcţie,îndeplinindu-se cerinţa de majoritate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

LIVIU DRAGOMIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.10 
din 27 ianuarie 2011 

privind: acordarea unui mandat special primarului, în calitate de reprezentant al oraşului Ianca în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data de 27 ianuarie 
2011; 

Având in vedere: 
- adresa nr.6 din 06.01.2011, prin care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea" Brăila a 

comunicat situaţia cotizaţiei membrilor asociaţi, Unităţi Administrativ Teritoriale pe anul 2011, propusă în 
conformitate cu prevederile art.23 alin.(2) litera b) din Statutul Asociaţiei de către Consiliul Director; 

- adresa nr.1211 din 10.11.2010 a Asociaţiei, prin care solicită informaţii de la Delegatarul UAT 
oraşul Ianca şi de la Operatorul SC Compania de Utilităţi Publice „Dunărea" Brăila SA în legătura cu 
investiţiile aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare programate pentru anul 2011; 

- informaţiile înscrise în Machetele 1 - 5 înregistrate sub nr.20822 din 13.12.2010 la Delegatarul 
UAT oraşul Ianca şi sub nr.14966 din 10.12.2010 la Operatorul SC Compania de Utilităţi Publice „Dunărea" 
Brăila SA - comunicate Asociaţiei; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.7/24.01.2008, privind aderarea oraşului Ianca la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea" Brăila, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.59/2009 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare ale oraşului Ianca către Operatorul S.C. Compania de Utilităţi Publice 
„Dunărea" Brăila SA; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea" Brăila 
nr.11/2009, privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
catre Operatorul S.C. Compania de Utilităţi Publice „Dunărea" Brăila SA; 

- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.670 
din 10.09.2009; 

- referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului 
local; 

În temeiul prevederilor art.11, art.12 alin.(1), art.36 alin.(1), alin. (2) lit.b), c), d) şi e), alin.(4) lit.a) 
şi e), alin.(6) lit.a) punctul 14 şi alin.(7) lit.a) şi c), art.37, art.45 alin.(1) şi alin.(2) lit.a) şi d), art.62 alin.(1) şi 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.23 alin.(1) şi alin.(2) lit.b), art.16 alin.(2) lit.k) şi 
alin.(3) lit.a), art.20 alin.(1) şi alin.(5) şi art.21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Dunărea" Brăila autentificat sub nr.5139 din 24.07.2009; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.- Se împuterniceşte domnul Fănel George Chiriţa- primarul oraşului Ianca- cetăţean român, născut 
la data de 01.03.1971, domiciliat în orasul Ianca, str.Teilor nr.53, posesor al CI seria XR nr.189313 eliberată 
de Poliţia Ianca la data de 06.04.2005, ca reprezentant al Consiliului local al oraşului Ianca, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea" Brăila: 

a)cotizaţia membrilor asociaţi pentru anul 2011, propusă de Consiliul Director al Asociaţiei; 
b)Strategia de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anul 2011, la 

nivelul ariei delegate Operatorului SC Compania de Utilităţi Publice „Dunărea" Brăila SA. 
Art.2.- Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către domnul primar Fănel George Chiriţă, 

personal prin participarea la Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea" 
Brăila. 

Art.3.- Prin grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice, prezenta hotărâre va 
fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea" Brăila şi adusă la cunoştinţă publică. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa din data de 27 ianuarie 2011, cu un numar de 13 voturi din 
numărul total de 17 consilieri existenţi în funcţie, îndeplinindu-se cerinţa de majoritate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

LIVIU DRAGOMIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.11 
din 27 ianuarie 2011 

privind: acordarea unui mandat special primarului, în calitate de reprezentant al oraşului Ianca 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Eco-Dunărea" Brăila. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data de 27 
ianuarie 2011; 

Având in vedere: 
- adresa nr.69 din 11.01.2011, prin care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Eco -

Dunărea" Brăila a comunicat situaţia cotizaţiei membrilor asociaţi, Unităţi Administrativ 
Teritoriale pe anul 2011, propusă în conformitate cu prevederile din Statutul Asociaţiei de către 
Consiliul Director şi pentru care se solicită acordarea unui mandat special primarului oraşului 
Ianca, prin hotărârea consiliului local, în vederea votării cotizaţiei pe anul 2011 în Adunarea 
Generală a Asociaţiei; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.93/06.11.2008, privind aderarea oraşului Ianca la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Eco-Dunărea" Brăila; 

- referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul 
consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.11, art.12 alin.(1), art.36 alin.(1), alin. (2) lit.e) şi alin.(7) 
lit.a) şi c), art.37, art.45 alin.(1) şi alin.(2) lit.a) şi d), art.62 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.- Se împuterniceşte domnul Fănel George Chiriţa- primarul oraşului Ianca- cetăţean 
român, născut la data de 01.03.1971, domiciliat în orasul Ianca, str.Teilor nr.53, posesor al CI 
seria XR nr.189313 eliberată de Poliţia Ianca la data de 06.04.2005, ca reprezentant al oraşului 
Ianca, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco-
Dunărea" Brăila cotizaţia membrilor asociaţi pentru anul 2011, propusă de Consiliul Director al 
Asociaţiei; 

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către domnul primar Fănel George 
Chiriţă, personal prin participarea la Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Eco-Dunărea" Brăila. 

Art.3.- Prin grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice, prezenta 
hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco-Dunărea" Brăila şi 
adusă la cunoştinţă publică. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa din data de 27 ianuarie 2011, cu un numar de 
15 voturi din numărul total de 17 consilieri existenţi în funcţie, îndeplinindu-se cerinţa de 
majoritate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETRAUL ORAŞULUI 

LIVIU DRAGOMIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.12 
din 27 ianuarie 2011 

privind: constituirea comisiei locale de ordine publică a oraşului Ianca. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
27 ianuarie 2011; 

Având în vedere: 

- dispoziţiile art.28 şi art.29 din Legea poliţiei locale nr.155/2010; 
- referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din 

cadrul consiliului local; 
In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin. (2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.7, 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.-Pe data prezentei hotărâri se constituie comisia locală de ordine publică a 
oraşului Ianca, în următoarea componenţă: 

- Fănel George Chiriţă - primarul oraşului Ianca; 
- Alexandru Sterian - secretarul oraşului Ianca; 
- Liviu Adrian Marica - şeful Poliţiei oraşului Ianca; 
- George Leca - şeful Poliţiei locale; 
- Eugeniu Baltă - consilier local; 
- Doru Popa - consilier local; 
- Vasilică Popescu - consilier local; 

Art.2.-Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei locale de 
ordine publică a oraşului Ianca potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.-În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 
comisia locală de ordine publică se va întruni în şedinţă de lucru pentru avizarea 
proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale. 

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin 
grija secretarului şi a compartimentului de informare si relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

LIVIU DRAGOMIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.13 
din 27 ianuarie 2011 

privind: aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 27 ianuarie 2011; 

Având în vedere: 
-dispoziţiile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de asistenţă socială 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de 
specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 

/V 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), 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.-Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social, potrivit 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Planul de acţiuni şi lucrări de interes local aprobat potrivit art.1, 
precum şi lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social care urmează să efectueze 
acţiuni sau lucrări de interes local, se afişează la sediul primăriei prin grija şefului 
serviciului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul oraşului. 

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi 
prin grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

LIVIU DRAGOMIR ALEXANDRU STERIAN 

ANEXA LA H.C.L.NR.13/2011 



P L A N 
de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii 

ajutorului social în anul 2011 

Nr. 
Crt. 

Denumirea acţiunii sau 
lucrării de interes local 

Perioada desfăşurării 

1 Întreţinerea parcului orăşenesc martie-octombrie 
2 Întreţinerea bazei sportive „Ştefan 

Vrăbioru" aprilie-noiembrie 
3 Întreţinerea spaţiilor verzi din zona 

centrală a oraşului martie-octombrie 
4 Întreţinerea drumurilor comunale Ianca-

Berleşti şi Ianca-T. Filiu iunie-august 
5 Întreţinerea incintelor unităţilor de 

învăţământ din oraşul Ianca ianuarie-decembrie 

6 
Întreţinerea incintelor unităţilor de 

învăţământ din satele Plopu şi Oprişeneşti 
ianuarie-decembrie 

7 
Întreţinerea incintelor unităţilor de 

învăţământ din satele Perişoru, Berleşti şi 
T.Filiu ianuarie-decembrie 

8 Întreţinerea incintei Unităţii de Asistenţă 
Medico Socială Ianca ianuarie-decembrie 

9 
Plantat pomi fructiferi şi arbuşti 

ornamentali 
februarie-aprilie 

octombrie-noiembrie 
10 Întreţinerea pepinierei din satul Gara Ianca martie - iunie 

octombrie-decembrie 
11 Întreţinerea cimitirelor 

(Căile de acces,Aleea Eroilor,etc.) 
martie-aprilie 

septembrie-decembrie 
12 Întreţinerea păşunilor din oraşul Ianca 

şi satele componente 
martie-aprilie 

septembrie-decembrie 
13 Întreţinerea târgului şi a pieţei orăşeneşti Săptămânal, 

în zilele de marţi şi vineri 
14 Tăiat, transportat şi depozitat lemne de foc 

pentru unităţile şcolare 
mai-august 

15 Întreţinerea incintelor aferente bisericilor 
din oraşul Ianca şi satele componente 

aprilie-octombrie 

16 Îndepărtarea zăpezii şi gheţii de pe aleile 
din zona centrală a oraşului 

ianuarie-aprilie 
noiembrie-decembrie 

17 Alte acţiuni şi lucrări de interes local 
stabilite prin dispoziţie a primarului 

ianuarie-decembrie 

c-1 1 1 

NOTA:repartizarea persoanelor apte de muncă şi a numărului de ore pentru fiecare acţiune sau 
lucrare,precum şi efectuarea instructajului privind normele de tehnică a securităţii muncii, se 
face prin grija primarului. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETRAUL ORAŞULUI 

LIVIU DRAGOMIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.14 
din 27 ianuarie 2011 

privind: stabilirea domeniilor de activitate în care se poate presta muncă în folosul comunităţii de către 
persoanele cărora li se înlocuieşte amenda cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 
2011; 

Având în vedere: 
- solicitările exprese ale unor instanţe de judecată de a le prezenta hotărârea consiliului local prin 

care au fost stabilite domeniile de activitate în care se poate presta muncă în folosul comunităţii, în 
scopul soluţionării unor cauze în care se poate înlocui amenda cu sancţiunea prestării unei activităţi în 
folosul comunităţii de către contravenienţi; 

- dispoziţiile art.9 şi art.391 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

- dispoziţiile art.2, art.19 şi art.20 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.55/2002 privind regimul 
juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, aprobată prin Legea nr.641/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- referatul de aprobare al primarului, raportul consilierului juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea consiliului 
local şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), 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.-Persoanele cu domiciliul/reşedinţa pe raza oraşului Ianca, pentru care s-a dispus înlocuirea 
amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, pot efectua orele de muncă în 
folosul comunităţii, stabilite de către instanţele de judecată, în cadrul Direcţiei Serviciilor Publice din 
subordinea consiliului local, în următoarele domenii de activitate: 

a)- întreţinerea parcului orăşenesc; 
b)- întreţinerea bazei sportive „Ştefan Vrăbioru"; 
c)- întreţinerea spaţiilor verzi din zona centrală a oraşului; 
d)- curăţirea bordurilor stradale; 
e)- colectarea selectivă a deşeurilor; 
f)- capturarea câinilor fără stăpân; 
g)- îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe aleile din zona centrală a oraşului; 
i)- lucrări de salubrizare a cimitirului orăşenesc; 
j)- plantat pomi fructiferi şi arbuşti ornamentali; 
k)- alte acţiuni şi lucrări de interes local. 

Art.2.-Repartizarea persoanelor şi a numărului de ore pentru fiecare domeniu de activitate, 
monitorizarea prestării activităţii în folosul comunităţii, precum şi efectuarea instructajului privind 
normele de tehnică a securităţii muncii, se face prin grija directorului Direcţiei Serviciilor Publice în 
colaborare cu şeful structurii locale a Poliţiei Române. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETRAUL ORAŞULUI 

LIVIU DRAGOMIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A NR.15 
din 10 februarie 2011 

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului 
Ianca din data de 10 februarie 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă 
ordinară la data de 10 februarie 2011; 

Având în vedere: 

- dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- dispoziţiile art. 9 şi art. 10 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin HCL nr. 84 
din anul 2004; 

În temeiul prevederilor 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. 

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local IONEL EPUREANU este 
ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 10 
februarie 2011, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul verbal şi 
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IONEL EPUREANU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A NR.16 
din 10 februarie 2011 

privind: aprobarea bugetului local pe anul 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 10 februarie 2011 ; 
Având în vedere : 
- dispoziţiile art.4 lit.b) şi d), art.5 alin.(4) lit.a-e) şi alin.(7) şi art.7 din Legea nr.286/2010, privind aprobarea 

bugetului de stat pe anul 2011; 
- dispoziţiile art.1 alin.(2), art.8, art.11, art.19 alin.(1) lit.a), art.25, art.26, art.39 alin.(6) şi art.41 din Legea 

nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- dispoziţiile art.III şi VI din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006, privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
- adresa Instituţiei Prefectului nr. 7499/08.07.2010, privind comunicarea numărului maxim de 101 posturi 

pentru aparatul de specialitate al primarului, precum şi pentru instituţiile publice locale înfiinţate de consiliul local; 
- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 488.219/20.07.2010, privind funcţiile publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului şi ale instituţiilor publice înfiinţate de consiliul local; 
- Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Finanţelor Publice nr.7/57/2011, 

privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor 
administrativ-teritoriale pe anul 2011; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr.1/2011, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
procentului de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota 
de 21% din impozitul pe venit pe anul 2011 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală; 

- Decizia Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila nr.11/2011, privind repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotei de 21% din impozitul pe venit pe 
anul 2011; 

- referatul de aprobare al primarului, raportul contabilului şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(3) lit.b) şi alin.4 lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) 
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art.1.-Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, a 
structurii acestora pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, după caz, pentru anul 2011. 

Art.2.-Estimarea veniturilor pentru anul 2011 a fost realizată pe baza exerciţiului bugetar şi a indicatorilor 
economici şi sociali din anul 2010, pe baza repartiţiei sumelor şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat, precum şi pe baza actelor normative prin care s-au reglementat sursele de venituri pentru bugetele locale ale 
unităţilor administrativ teritoriale. 

Art.3.-Veniturile bugetare şi extrabugetare restante la 31.12.2010 se încasează şi se înregistrează în bugetul 
local pe anul 2011, la aceleaşi capitole şi subcapitole. 

Art.4.-Bugetul local pe anul 2011 se stabileşte la venituri bugetare în suma de 12.435.000 lei, din care 
6.644.000 lei venituri proprii, la cheltuieli bugetare în sumă de 12.435.000 lei, la venituri extrabugetare în suma de 
450.000 lei şi la cheltuieli extrabugetare în suma de 450.000 lei . 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

CAPITOLUL I -Dispoziţii generale 

CAPITOLUL II - Structura veniturilor şi a cheltuielilor 
Secţiunea 1: - Venituri bugetare 

Art.5.-Veniturile totale ale bugetului local pe anul 2011 sunt în sumă de 12.435.000 lei şi se prezintă astfel: 

a) sume defalcate din TVA 
b) subvenţii de la bugetul de stat 
c) venituri proprii 

5.356.000 lei 
...435.000 lei 
6.644.000 lei 

Secţiunea 2:- Cheltuieli bugetare 

Art.6.-Cheltuielile totale ale bugetului local pe anul 2011 sunt în sumă de 12.435.000 lei şi se prezintă astfel: 

a) autorităţi publice şi acţiuni externe 
b) alte servicii publice generale(evidenţa populaţiei ) 

1.600.000 lei 
...410.000 lei 



c) tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 
d) ordine publică şi siguranţă naţională 
e) învăţământ 
f) sănătate 
g) cultură, recreere şi religie 
h) asigurări şi asistenţă socială 
i) locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 
j) protecţia mediului 
k) transporturi 

...360.000 lei 

...170.000 lei 
4.212.000 lei 

35.000 lei 
.1.648.000 lei 
1.435.000 lei 

.1.440.500 lei 
525.000 lei 

....600.000 lei 

Art.7.-Bugetul local pe anul 2011, detaliat la venituri bugetare pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli 
bugetare pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexa nr.1. 

Art.8.-Sinteza bugetului local pe anul 2011 la venituri şi cheltuieli extrabugetare în sumă totală de 450.000 lei, 
repartizată pe capitole, subcapitole si trimestre, este prevăzută în anexa nr.2. 

Art.9.-(1)Finanţarea cheltuielilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din bugetul local în 
limita sumei de 4.212.000 lei, din care: cheltuieli de personal = 3.792.000 lei - sume alocate din TVA; cheltuieli de 
transport cadre didactice = 49.000 lei - din venituri proprii; cheltuieli materiale = 305.000 lei - din venituri proprii; 
burse şi obiecte de inventar = 66.000 lei, din venituri proprii. 

(2) La suma alocată cheltuielilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit alin.(1), se adaugă 
suma de 130.000 lei cheltuieli de capital, din venituri proprii. 

Art.10.-Finanţarea cheltuielilor la Unitatea de Asistenţă Medico Socială se asigură din bugetul local în limita 
sumei de 265.000 lei, în completarea sumelor alocate de către Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Brăila pentru 
cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi salarizarea personalului de specialitate, şi a celor reprezentând 
contribuţia persoanelor asistate. 

Art.11.-(1) Asigurarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se face 
în limita sumei de 300.000 lei, din care 94.000 lei-sume alocate din TVA şi 204.000 lei-din venituri proprii. 

(2) Ajutorul social de urgenţă se asigură în limita sumei de 25.000 lei - din venituri proprii. 
Art.12.-Se aprobă pentru anul 2011 un număr total de 65 posturi de asistent personal al persoanei cu handicap , 

cu încadrarea în limita sumei de 600.000 lei, din care 300.000 lei -sume alocate din TVA şi 300.000 lei din bugetul 
local. 

Art.13.-Finanţarea cheltuielilor pentru serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor se asigură în 
limita sumei de 110.000 lei - sume alocate din TVA, iar cele pentru serviciul public de poliţie locală si apărare civilă se 
asigură în limita sumei de 170.000 lei - din venituri proprii. 

Art.14.-Se alocă Direcţiei Serviciilor Publice de sub autoritatea consiliului local suma de 525.000 lei pentru 
finanţarea serviciului public de salubrizare, serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, administrarea spaţiilor 
verzi, a staţiei de compost deşeuri biodegradabile şi a bazei sportive „Ştefan Vrăbioru". 

Art.15.-Finanţarea cheltuielilor pentru culte, activităţi sportive, recreere şi tineret se asigură în limita sumei de 
1.648.000 lei - din venituri proprii, din care: pentru Muzeul oraşului Ianca-40.000 lei; cultură - 251.000 lei; culte-
1.150.000 lei; activităţi sportive - 80.000 lei; activităţi cultural educative - Zilele oraşului Ianca - 70.000 lei, aniversarea 
Zilei Naţionale a României şi Serbările Crăciunului -45.000 lei; organizarea Festivalului „Datini şi obiceiuri de iarnă" -
4.000 lei; editarea unor lucrări literare - 8.000 lei. 

Art.16.-(1) Se aprobă pentru anul 2011 un număr total de 101 posturi pentru aparatul de specialitate al 
primarului, la care se adaugă cele 5 posturi finanţate din capitolele bugetare 66,00-sănătate şi 68,00-asigurări şi 
asistenţă socială. 

(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului sunt 
prevăzute în anexele nr.3 şi 4. 

Art.17.-Se aprobă Programul investiţiilor publice pe anul 2011, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, cu o 
valoare totală de 1.955.000 lei, potrivit anexelor nr.5 şi 6. 

Art.18.-În intervalul dintre şedinţele consiliului local se împuterniceşte primarul, în calitate de ordonator 
principal de credite, pentru repartizarea şi utilizarea veniturilor realizate peste prevederile iniţiale pe capitolele de 
cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare, cu informarea consiliului local. 

Art.19.-Primarul şi serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului se 
însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.20.-Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.21.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului şi a 

compartimentului de informare şi relaţii publice. 

CAPITOLUL III - Dispoziţii finale 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IONEL EPUREANU ALEXANDRU STERIAN 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI IANCA Anexa nr.1 la HCL nr.16/2011 

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator BUGET 

TOTAL VENITURI 00.01 12,435.00 
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.23+rd.76) 48.02 6,644.00 
I. VENITURI CURENTE (rd.4+42) 00.02 12,435.00 
A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+22+39) 00.03 2,513.00 
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13) 00.04 2,513.00 
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 04.02 2,513.00 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 1,416.00 
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 1,097.00 

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.17) 00.09 2,520.00 
Impozite si taxe pe proprietate (rd.18 la rd.21) 07.02 2,520.00 

Impozit pe cladiri 07.02.01 1,300.00 
Impozit pe terenuri 07.02.02 1,200.00 
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 20.00 

Sume defalcate din TVA (rd.24 la rd 29) 11.02 5,356.00 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor 
Municipiului Bucureşti 11.02.02 4,296.00 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale 11.02.06 1,060.00 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.36 16.02 411.00 
Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 151.00 
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 200.00 
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 
desfasurare de activitati 16.02.50 0.00 

C. VENITURI NEFISCALE (rd.43+52) 00.12 1,200.00 
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.44+50) 00.13 600.00 
Venituri din proprietate (rd.45 la rd.49) 30.02 600.00 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 600.00 
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.53+61+64+69+73) 00.14 590.00 
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.77) 00.15 10.00 
IV. SUBVENTII (rd.83) 00.17 435.00 
TOTAL CHELTUIELI (rd.161+229+268+422+491) 49.02 12,435.00 
Autoritati publice si actiuni externe (rd.181) 51.02 1,600.00 
CHELTUIELI CURENTE (rd.164 la rd.166) 01 1,600.00 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 900.00 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 700.00 
Alte servicii publice generale (rd.206 la rd.210) 54.02 410.00 
CHELTUIELI CURENTE (rd.186 la rd.188+190) 01 110.00 

fond pentru garantarea imprumuturilor 07 300.00 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.191) 51 110.00 

Transferuri curente (rd.192+193) 51.01 110.00 

Transferuri către instituţii publice 51.01.01 110.00 
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi (rd.213) 55.02 360.00 
Ordine publica si siguranta nationala (rd.264+266) 61.02 170.00 
CHELTUIELI CURENTE (rd.250 la 251) 01 170.00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 140.00 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 30.00 
Invatamant (rd.297+300+304+305+307+310) 65.02 4,212.00 
CHELTUIELI CURENTE (rd.271 la 273+276+279+282) 01 4,212.00 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3,841.00 



TITLUL II BUNURI SI SERVICII 
20 305.00 

BURSE 59 66.00 
Sanatate (rd.334+336) 66.02 35.00 
Cultura, recreere si religie (rd.365+375+379+380) 67.02 1,648.00 
CHELTUIELI CURENTE (rd.341 la 343+346+349) 01 1,545.00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 15.00 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 210.00 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.344) 51 130.00 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.350 la 352) 59 1,190.00 

Susţinerea cultelor 59.12 1,190.00 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.354) 70 103.00 
Asigurari si asistenta sociala (rd.411+412+414+415+416+417+420) 68.02 1,435.00 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 710.00 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.387) 51 400.00 

Transferuri curente (rd.388) 51.01 400.00 

Transferuri către instituţii publice 51.01.01 400.00 
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.395) 57 325.00 

Ajutoare sociale (rd.396) 57.02 325.00 

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 325.00 
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.449+452+455+456+457) 70.02 1,440.00 
CHELTUIELI CURENTE (rd.425 la 427+430) 01 860.00 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 860.00 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.435+441) 70 580.00 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.436) 71 580.00 
PROTECTIA MEDIULUI 74,02 525.00 
CHELTUIELI CURENTE (rd.571 la 573+575+578) 01 525.00 " 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 525.00 
TRANSPORTURI 84.02 600.00 
CHELTUIELI CURENTE (rd.571 la 573+575+578) 01 400.00 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 400.00 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.583+589) 70 200.00 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.584) 71 200.00 

Active fixe (inclusiv reparatii capitale) (rd.585 la 588) 71.01 200.00 

PRIMAR, 
FĂNEL GEORGE CHIRIŢĂ 

CONTABIL ŞEF, 
CONSTANŢA BARBU 



ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 
Anexa nr. 2 
LA HCL 16/2011 

SINTEZA BUGETULUI AUTOFINANTATE 
DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 

mii lei 

Nr. crt. Denumirea indicatori 
TOTAL 
BUGET TR. I TR. II TR. III TR. IV 

I. 1. TAXA PIATA 10 2 1 6 1 

2. CULTURA SI RELIGIE 5 1 1 2 1 

3. ALTE ACTIUNI 45 10 10 10 15 

4. SUBVENTII, INTRETINERE PASUNI 390 - 140 250 -

TOTAL 
VENITURI 450 13 152 268 17 

II. 1. PIATA 10 2 1 6 1 

2. CULTURA SI RELIGIE 5 1 1 2 1 

3. ALTE ACTIUNI 0 - - - -

4. SUBVENTII, INTRETINERE PASUNI 390 10 105 260 15 

5. REMORCA - GUNOI, PASUNI 45 - 45 - -

TOTAL 
CHELTUIELI 450 13 152 268 17 

PRIMAR 

FANEL GEORGE CHIRITA 

CONTABIL SEF, 

CONSTANTA BARBU 



ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ŞI INSTITUŢIILOR/ SERVICIILOR PUBLICE 
INFIINTATE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2011 
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Anexa nr.3 
la H.C.L. nr.16/2011 
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TOTAL POSTURI 
DIN APARATUL 

PROPRIU 
106 

(101+5*) 

DEMNITARI FUNCŢIONARI 
PUBLICI 

PERSONAL 
CONTACTUAL TOTAL POSTURI 

DIN APARATUL 
PROPRIU 

106 
(101+5*) T T C E T C E 

TOTAL POSTURI 
DIN APARATUL 

PROPRIU 
106 

(101+5*) 
2 40 5 35 64 3 61 

VACANTE 9 - 5 2 3 4 - 4 
IN NUMĂRUL TOTAL DE 106 POSTURI SUNT INCLUSE ŞI 5 POSTURI DIN SERVICIUL DE ASISTENŢA SOCIALA 

ŞI MEDICALA COMUNITARA FINANŢATE DIN CAPITOLELE BUGETARE 66.00 ŞI 68.00 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI 
IONEL EPUREANU ALEXANDRU STERIAN 

5 



Anexa nr. 4 
La H.C.L. nr.16/2011 

STATUL DE FUNCŢII 
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ŞI INSTITUŢIILOR/ 

SERVICIILOR PUBLICE INFIINŢATE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2011 9 

Nr . 
crt. 

Funcţia de 
conducere Funcţia de execuţie 

Nivel 
de 

studii 

Grad 
profesional 
/ Treaptă 

Nr . 
posturi Obs. 

1. PRIMAR - - - 1 Demnitar 
2 . VICEPRIMAR - - - 1 Demnitar 
3 . SECRETAR - S GR. II 1 Funcţie publică 
4 . - AUDITOR S (VACANT) 1 Funcţie publică 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI MEDICALĂ COMUNITARĂ, SECRETARIAT , 

RELAŢII PUBLICE 
5. ŞEF BIROU S GR. II 1 Funcţie publică 
6 . - CONSILIER S PRINCIPAL 1 Funcţie publică 
7 . - REFERENT M SUPERIOR 1 Funcţie publică 
8 . - CONSILIER S DEBUTANT 1 Funcţie publică 
9 . - REFERENT (MEDIATOR 

SANITAR) M TR. I 1 Personal contractual 

10. REFERENT (ASISTENT 
MEDICAL COMUNITAR) PL TR. II 1 Personal contractual 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 
11. - ANALIST PROMAGATOR S GR. IA 1 Personal contractual 
12 . - CONSILIER S PRINCIPAL 1 Funcţie publică 
13 . - CONSILIER S ASISTENT 1 Funcţie publică 
14. - CONSILIER S GR. II 1 Personal contractual 
15. - REFERENT M ASISTENT 1 Funcţie publică 

COMPARTIMENTUL JURIDIC 
16 . - CONSILIER JURIDIC S SUPERIOR 1 Funcţie publică 

COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL 
17. - CONSILIER S SUPERIOR 1 Funcţie publică 
18. - CONSILIER S PRINCIPAL 1 Funcţie publică 
19 . - REFERENT M (VACANT) 1 Funcţie publică 

COMPARTIMENT ARHIVĂ 
20. - ARHIVAR M TR. I 1 Personal contractual 

COMPARTIMENTUL URBANISM , LUCRĂRI PUBLICE, 
CONTRACTE VALORIFICAREA PATRIMONIULUI 

21. ARHITECT ŞEF S (VACANT) 1 Funcţie publică 
22 . - CONSILIER S SUPERIOR 1 Funcţie publică 
23 . - REFERENT M (VACANT) 1 Funcţie publică 

COMPARTIMENTUL REŢEA ELECTRONICĂ A COMUNITĂŢI LOCALE 
24. - ADMINISTRATOR IT 

RECL S GR. II 1 Personal contractual 
25. - OPERATOR TELECENTRU M TR. II 1 Personal contractual 

SERVICIUL VOLUNTAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, PROTECŢIE CIVILĂ 
26 . ŞEF SERVICIU S GR. 1 Personal contractual 

COMPARTIMENTUL CADASTRU ŞI AGRICULTURĂ 
27. - CONSILIER S SUPERIOR 1 Funcţie publică 
28. - REFERENT M SUPERIOR 2 Funcţie publică 

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE, CONTRACTE, COLECTAREA 
CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU RESURSE UMANE 

29 . CONTABIL ŞEF S GR. II 1 Funcţie publică 
30. - CONSILIER S (VACANT) 1 Personal contractual 
31. - CONSILIER S SUPERIOR 1 Funcţie publică 
32 . - REFERENT M SUPERIOR 1 Funcţie publică 
33 . - CONSILIER S PRINCIPAL 3 Funcţie publică 
34. - INSPECTOR DE 

SPECIALITATE S GR. I 3 Personal contractual 
COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ 

35. - CONSILIER MANAGER 
PROIECT S PRINCIPAL 1 Funcţie publică 



SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ 
36 . ŞEF SERVICIU S (VACANT) 1 Funcţie publică 
37. - CONSILIER S ASISTENT 2 Funcţie publică 
38. - REFERENT M PRINCIPAL 8 Funcţie publică 

SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ŞI ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC 
39 . ŞEF SERVICIU S GR. II 1 Personal contractual 
40 . - REFERENT S GR. I 1 Personal contractual 

(2P CU h NORMĂ) 
41. - BIBLIOTECAR M TR. I 1 Personal contractual 
42 . - MAGAZINER M, G TR. I 1 Personal contractual 
43 . ADMINISTRATOR M TR.I 1 Personal contractual 
44. ŞOFER M TR. I 4 Personal contractual 
45. MUNCITOR 

BULDOZERIST M TR. I 1 Personal contractual 

46 . MUNCITOR UTILAJ 
TERASIER M TR. I 1 Personal contractual 

47. PAZNIC M TR. I 4 Personal contractual 
48 . INGRIJITOR M TR. I 1 Personal contractual 
49 . ADMINISTRATOR PIAŢA M TR. II 1 Personal contractual 
50 . MAISTRU M TR.I 1 Personal contractual 
51. MUNCITOR M TR.I 1 Personal contractual 
52 . MUNCITOR 

ELECTRICIAN M TR.I 1 Personal contractual 

DIRECŢIA SERVICIILOR PUBLICE 
53 . DIRECTOR S GR. II 1 Funcţie publică 
54. CONSILIER S PRINCIPAL 1 Funcţie publică 
55. - CONSILIER S ASISTENT 1 Funcţie publică 
56 . REFERENT M (VACANT) 1 Funcţie publică 
57. REFERENT M TR. IA 1 Personal contractual 
58 . MAISTRU M TR.I 1 Personal contractual 
59 . MUNCITOR M TR.I 1 Personal contractual 
60. MUNCITOR M TR. IV 1 Personal contractual 
61. MUNCITOR 

NECALIFICAT - N(1 VACANT) 20 Personal contractual 

62 . ŞOFER M TR. I 
(2 VACANTE) 5 Personal contractual 

63 . CASIER M TR. I 2 Personal contractual 

TOTAL POSTURI 106 
DEMNITARI FUNCŢIONARI 

PUBLICI 
PERSONAL 

CONTACTUAL 
DIN APARATUL 

PROPRIU (101+5*) T T C E T C E 
2 40 5 35 64 3 61 

VACANTE 9 - 5 2 3 4 - 4 
ÎN NUMĂRUL TOTAL DE 106 POSTURI SUNT INCLUSE ŞI 5 POSTURI DIN SERVICIUL DE ASISTENŢA SOCIALA ŞI MEDICALA 

COMUNITARĂ FINANŢATE DIN CAPITOLELE BUGETARE: 
• 66.00 „SĂNĂTATE" - 2 POSTURI 
• 68.00 „ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ" - 3 POSTURI 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, CONTRASEMNEAZA, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

* 

IONEL EPUREANU ALEXANDRU STERIAN 



CONSILIUL L O C A L IANCA A N E X A NR.5 LA H.C.L.NR.16/2011 

P R O G R A M U L PRINCIPALELOR LUCRĂRI PUBLICE SI ACHIZIŢII 
PE A N U L 2011 F INANŢATE DE LA B U G E T U L L O C A L 

NR.CRT ACŢIUNEA VALOARE ENTITATE PERSOANA TERMEN DE 
ALOCATA IMPLICATA ÎN RESPONSABILA FINALIZARE 

LEI REALIZARE 
1 IMPIETRUIRE STRĂZI 

ŞI DRUMURI 
COMUNALE 

200.000 C.L.IANCA PRIMAR 31.12.2011 

2 PLAN URBANISTIC 
GENERAL 

250.000 C.L.IANCA PRIMAR 31.12.2011 

ALEI PIETONALE 300.000 31.12.2011 
3 C.L.IANCA PRIMAR 
4 ÎMPREJMUIRE CIMITIR 

ORAŞ IANCA 
30.000 C.L.IANCA PRIMAR 31.12.2011 

5 ÎMPREJMUIRE PARC 
SAT PERIŞORU 

20.000 C.L.IANCA PRIMAR 31.12.2011 

REABILITARE PUNCT 20.000 31.12.2011 
6 SANITAR PLOPU C.L.IANCA PRIMAR 
7 REABILITARE 

STADION ORĂŞENESC 
63.000 C.L.IANCA PRIMAR 31.12.2011 

TOTAL 883.000 LEI 

PRIMAR, 
FANEL GEORGE CHIRIŢA 

BIROU URBANISM, 
DOGARESCU MIOARA 



CONSILIUL LOCAL IANCA ANEXA NR.6 LA H.C.L.NR.16/2011 

PROGRAMUL PRINCIPALELOR LUCRĂRI PUBLICE SI ACHIZIŢII 
PE ANUL 2 011 FINANŢATE DIN FONDUL DE DEZVOLTARE 

NR.CRT ACŢIUNEA VALOARE 
ALOCATĂ 

LEI 

ENTITATE 
IMPLICATĂ ÎN 

REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

1 ÎNLOCUIRE 
TÂMPLĂRIE LICEU 

TEORETIC 
C.ANGELESCU 

100.000 C.L.IANCA PRIMAR 31.12.2011 

2 REABILITARE GRUP 
ŞCOLAR N.ONCESCU 

ŞCOALA GEN.NR. 1 

30.000 C.L.IANCA PRIMAR 31.12.2011 

3 
COFINANŢARE 

ÎNLOCUIRE REŢELE 
APĂ CANALIZARE 

90.000 
C.L.IANCA PRIMAR 

31.12.2011 

4 AMENAJARE SPAŢII 
JOACĂ COPII 

100.000 C.L.IANCA PRIMAR 31.12.2011 

5 REABILITARE 
ILUMINAT PUBLIC 

100.000 C.L.IANCA PRIMAR 31.12.2011 

6 
CONTINUARE 

LUCRĂRI STADION 
COMUNAL PLOPU 

80.000 
C.L.IANCA PRIMAR 

31.12.2011 

7 ACHIZIŢIONARE 
AUTOTURISME 

PROGRAM ,,RABLA" 

100.000 C.L.IANCA PRIMAR 31.12.2011 

8 ACHIZIŢIONARE 
AUTOBUZ 

152.000 C.L.IANCA PRIMAR 31.12.2011 

9 ÎMPIETRUIRE STRĂZI 
ŞI DRUMURI 
COMUNALE 

300.000 C.L.IANCA PRIMAR 31.12.2011 

P] 
TOTAL 1052.000 LEI 

P] RIMAR, BIROU URBANISM, 
FĂNEL GEORGE CHIRIŢĂ DOGĂRESCU MIOARA 



ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.17 
din 10 februarie 2011 

privind: aprobarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Ianca şi satele componente pe 
anul 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 10 februarie 2011 ; 
Având în vedere: 
- dispoziţiile art. art.4 lit. b) şi d) din Legea nr.286/2010, privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2011; 
- dispoziţiile art. 1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- dispoziţiile art.16, art.19, art.21, art.23 şi art.27-29 din Normele metodologice privind finanţarea şi 

administrarea învăţământului preuniversitar de stat aprobate prin H.G. nr.2192/2004; 
- prevederile art.1 şi art.4 din H.G. nr. 1395/2010, privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011; 
- Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Finanţelor Publice nr.7/57/2011, 

privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor 
administrativ-teritoriale pe anul 2011; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.16/2011, privind aprobarea bugetului local pe anul 2011,prin care s-au 
alocat sumele pentru finanţarea cheltuielilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Ianca şi satele 
componente; 

- referatul de aprobare al primarului, rapoartele centrelor de execuţie bugetară pentru învăţământ cu 
fundamentarea proiectelor de bugete şi raportul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-Se aprobă bugetul Liceului Teoretic „Constantin Angelescu" Ianca pe anul 2011, în sumă totală de 
1.331.000 lei, din care:- cheltuieli de personal 1.192.000 lei;- cheltuieli materiale 100.000 lei;- burse 24.000 lei şi 
transport 15.000 lei, potrivit anexei nr.1. 

Art.2.-Se aprobă bugetul Grupului Şcolar „Nicolae Oncescu" Ianca pe anul 2011, în sumă totală de 
1.428.100 lei, din care:- cheltuieli de personal 1.276.000 lei;- cheltuieli materiale 113.100 lei;- burse 21.000 lei şi 
transport 18.000 lei, potrivit anexei nr.2. 

Art.3.-Se aprobă bugetul Şcolii cu clasele I-VIII Plopu pe anul 2011, în sumă totală de 582.500 lei, din 
care:- cheltuieli de personal 524.000 lei;- cheltuieli materiale 38.500 lei;- burse 12.000 lei şi transport 8.000 lei, 
potrivit anexei nr.3. 

Art.4.-Se aprobă bugetul Şcolii cu clasele I-VIII Perişoru pe anul 2011, în sumă totală de 500.100 lei, din 
care:- cheltuieli de personal 461.000 lei;- cheltuieli materiale 22.100 lei;- burse 9.000 lei şi transport 8.000 lei, 
potrivit anexei nr.4. 

Art.5.-Se aprobă bugetul Grădiniţei Ianca pe anul 2011, în sumă totală de 370.300 lei, din care:- cheltuieli 
de personal 339.000 lei şi cheltuieli materiale 31.300 lei, potrivit anexei nr.5. 

Art.6.-În calitate de ordonatori terţiari de credite, directorii centrelor de execuţie bugetară răspund de 
încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei hotărâri. 

Art.7.-Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.8.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi, prin grija secretarului şi 

compartimentului de informare şi relaţii publice 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IONEL EPUREANU 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A NR.18 
din 10 februarie 2011 

privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Serviciilor Publice 
din subordinea consiliului local. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 10 
februarie 2011; 

Având în vedere: 
- dispoziţiile art.4 lit. b) şi d) din Legea nr.286/2010, privind aprobarea bugetului de stat 

pe anul 2011; 
- dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(2) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Finanţelor 

Publice nr.7/57/2011, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent 
bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.16/2011 privind aprobarea bugetului local pe anul în 
curs, prin care s-au alocat fonduri pentru finanţarea serviciilor din gestiunea Direcţiei Serviciilor 
Publice din subordinea consiliului local; 

- referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice cu 
fundamentarea bugetului pe anul 2011 şi raportul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul 
consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. b), alin.(3) lit. b), alin.(4) lit. a) şi alin.(6) lit. a) 
pct.9 şi pct.14, art.45 alin.(2) lit. a) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Serviciilor 
Publice din subordinea consiliului local, în sumă de 1.100.000 lei. 

(2) Sinteza bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2011, la venituri şi cheltuieli, 
pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzută în anexa nr.1. 

(3) Veniturile restante la 31.12.2010 se încasează şi se înregistrează în bugetul Direcţiei 
Serviciilor Publice pe anul 2011, la aceleaşi capitole şi subcapitole; 

(4) Estimarea veniturilor pentru anul 2011 s-a făcut pe baza exerciţiului bugetar şi a 
indicatorilor economici şi sociali din anul 2010; 

Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2011 un număr total de 35 de posturi în aparatul propriu 
al Direcţiei Serviciilor Publice. 

(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2011 ale Direcţiei 
Serviciilor Publice sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3. 

Art.3.- În calitate de ordonator terţiar de credite directorul Direcţiei Serviciilor Publice 
Ianca răspunde, potrivit legii, de încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2011, aşa 
cum au fost aprobate potrivit art.1 şi art.2. 

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

Art.5.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IONEL EPUREANU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.19 
din 10 februarie 2011 

privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Unităţii de Asistenţă Medico -
Socială Ianca din subordinea consiliului local. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 10 
februarie 2011; 

Având în vedere : 
-dispoziţiile art.4 lit.b) şi d) din Legea nr.286/2010, privind aprobarea bugetului de stat pe 

anul 2011; 
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit. b) şi art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-dispoziţiile art.7 şi art.8 din Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi 

finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin HG nr.412/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-dispoziţiile art. 1 alin.(2) şi art.5 din H.G. nr. 459/2010, pentru aprobarea standardului de 
cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din 
unităţile de asistenţă medico-socială; 

-Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Finanţelor Publice 
nr.7/57/2011, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului 
general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011; 

-dispoziţiile art.10 din HCL nr.16/2011, privind alocarea fondurilor din bugetul local pentru 
finanţarea cheltuielilor UAMS Ianca pe anul 2011, în completarea sumelor contractate cu Direcţia de 
Sănătate Publică Brăila şi a celor provenite din contribuţia persoanelor asistate; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul directorului UAMS Ianca cu fundamentarea 
bugetului pe anul 2011 şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. b), alin. (3) lit. b), alin.(4) lit. a) şi alin.(6) lit. a) 
pct.2, art.45 alin.(2) lit. a) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.-(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Unităţii de Asistenţă 
Medico - Socială Ianca din subordinea consiliului local, în sumă de 463.000 lei, potrivit anexei nr.1. 

(2) În bugetul aprobat potrivit alin.(1) sunt cuprinse şi sumele contractate de UAMS Ianca cu 
Direcţia de Sănătate Publică Brăila, precum şi cele provenite din contribuţia persoanelor asistate, 
respectiv alte venituri realizate din sponsorizări, donaţii, etc. 

Art.2.-Se aprobă Organigrama şi statul de funcţii ale UAMS Ianca pe anul 2011, potrivit 
anexelor nr.2 şi 3. 

Art.3.-În calitate de ordonator terţiar de credite directorul UAMS Ianca răspunde, potrivit 
legii, de încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2011, aşa cum au fost aprobate 
potrivit art.1 şi art. 2. 

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

Art.5.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IONEL EPUREANU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A NR.20 
din 10 februarie 2011 

privind: insituirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, prin 
acordul soţilor. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
10 februarie 2011; 

Având în vedere: 
-dispoziţiile art.38*-384 din Legea nr.4/1953 privind Codul familiei, republicată în 

anul 1956, cu modificările şi completările ulterioare, introduse prin art.II din Legea 
nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea proceselor; 

-dispoziţiile art.23 din Metodologia nr.2112516/17.12.2010 elaborată de către Direcţia 
pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru 
aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind divorţul pe cale administrativă, prin acordul 
părţilor; 

-dispoziţiile art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

-dispoziţiile art.30 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Peroanelor şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit. a), alin.(4) lit. c) şi alin.(6) lit. a) 
pct.12, 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.-Se instituie taxa specială pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, 
prin acordul soţilor, în cuantum de 400 lei. 

Art.2.-(1) Taxa specială prevăzută la art.1 se achită la casieria primăriei, anterior 
înregistrării cererii de divorţ. 

(2) Sumele încasate din taxa specială se fac venit la bugetul local şi vor fi utilizate în 
scopul susţinerii activităţii specifice Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Peroanelor. 

Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează ofiţerul de stare 
civilă desemnat cu îndeplinirea procedurii de desfacere a căsătoriei pe cale administrativă, 
prin divorţul de comun acord al soţilor. 

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IONEL EPUREANU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A NR.21 
din 10 februarie 2011 

privind: participarea oraşului Ianca la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 10 februarie 
2011; 

Având în vedere: 

-dispoziţiile art.2 lit.b), e) şi i), art.6, art.10 alin.(3) lit.a) şi alin.(4) lit.g) şi art.22 alin.(3) din 
Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul 
Ministrului Mediului nr.1683/2009; 

- excepţia de la interdicţia achiziţionării de autoturisme prevăzută la art. 24 alin.(3) lit. e) din 
O.U.G. nr. 34/2009 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, introduse prin O.U.G. nr. 
109/2010; 

- Hotărarea Consiliului Local nr. 16/2011 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs, prin 
care s-au alocat fondurile necesare participării la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional; 

-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului 
local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit. b), 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) Se aprobă participarea oraşului Ianca, începând cu anul 2011, la Programul de stimulare 
a înnoirii Parcului auto naţional aprobat prin O.U.G.nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(2) În anul 2011 oraşul Ianca participă la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
cu trei autovehicule uzate aflate în proprietatea sa, în scopul achiziţionării a două autoturisme noi din cele 
din cele definite la art. 2 lit. b) şi e) din Ghidul de finanţare a Programului. 

Art.2.-Autovehiculele uzate cu care orasul Ianca participă în anul 2011 la Program, au următoarele 
elemente de identificare: 

a)-autototurism marca Dacia Break 1310 Cli cu 4+1 uşi, având număr de înmatriculare BR-20-
CPI, serie şasiu UU1R133Y2936241, serie motor 0013291 şi carte de identitate seria C nr. 900812; 

b)-autospecială marca Dacia 1310L cu 4+1 uşi având număr de înmatriculare BR-26-CPI, serie 
şasiu UU1R13311V0219245, serie motor 183241 şi carte de identitate seria C nr. 010603; 

c)-autoturism marca Dacia Berlină 1310L cu 4 uşi, având număr de înmatriculare BR-27-CPI, 
serie şasiu UU1R11711X2904067, serie motor 0373875 şi carte de identitate seria C nr. 865367. 

Art.3.-(1)Autoturismele noi ce vor fi achiziţionate în cadrul Programului aparţin categoriei de 
folosinţă M1, concepute şi construite pentru transportul de pasageri şi care are, în afara conducătorului, cel 
mult 8 locuri pe scaune. 

(2) Finanţarea cheltuielilor pentru achiziţionarea autoturismelor noi, în completarea primelor de 
casare, se asigură din bugetul local în limita sumei de 100.000 lei/ 23.500 euro, la un curs de 4,2564 
lei/euro. 

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Chiriţă Fănel George 
- primar - în calitate de reprezentant legal al oraşului Ianca pentru participarea la Program, născut la data 
de 01.03.1971, domiciliat în orasul Ianca, str.Teilor nr.53, posesor al CI seria XR nr.189313 eliberată de 
Poliţia Ianca la data de 06.04.2005, CNP 171030109100. 

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IONEL EPUREANU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A NR.22 
din 10 februarie 2011 

privind: stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor cuprinse în 
anexa nr.6 la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.50/2011 pentru aplicarea prevederilor 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi a Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 10 
februarie 2011; 

Având în vedere: 
-dispoziţiile art.8 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aşa cum 

a fost modificat prin Legea nr.276/2010; 
-dispoziţiile art.22 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.50/2011 pentru 

aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat; 
-dispoziţiile art.14 alin.(1) din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei- cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.7 alin.(3) din Normele metodologice 
pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. nr.38/2011; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de asistenţă socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul 
consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) 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.-Se stabilesc veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor 

cuprinse în anexa nr.6 la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. nr.50/2011, pentru 
aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi a Legii nr.277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei, după cum urmează: 

I. VENITURI POTENŢIALI E PROVEN ITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE* 
Nr. 
Crt. 

Denumire Lei/buc Nr. 
Crt. 

Denumire Lei/buc 

1 maşină de gătit 460 5 maşină de spălat automată 849 
2 frigider 560 6 televizor color 280 
3 combină frigorifică 899 7 video (DVD player) 250 
4 congelator 595 8 calculator personal 1.400 

* 
folosit 

II. 

Bunurile mobile menţionate mai sus trebuie 
e mai mult de 24 de luni, valorile din tabel s 
VENITURI POTENŢIALE PROVENITE D 

să fie în stare de funcţionare, 
î reduc la jumătate. 
[N VÂNZAREA TERENURI! 

iar pentru cel 

LOR 
Nr. 
Crt. 

Categorie terenuri Lei/ha Nr. 
Crt. 

Categorie terenuri Lei/ha 

1 teren intravilan 
oraşulIanca 

220.000 4 teren arabil extravilan 
satele componente 

3.500 

2 teren intravilan 
satele componente 

55.000 5 păşuni 2.000 

3 teren arabil extravilan 
oraşulIanca 

4.000 6 vii nobile 15.000 

III. VENITURI POTENŢIALE PROVENITE DIN VALORIFICAREA CULTURILOR AGRICOLE 



Nr. 
Crt. 

Denumire Lei/ha Nr. 
Crt. 

Denumire Lei/ha 

1 grâu 100 7 pepeni 400 
2 porumb 100 8 sfeclă 150 
3 fasole 100 9 vie-struguri de masă şi vin 400 
4 orz 100 10 tutun 200 
5 floarea - soarelui 100 11 soia 100 
6 cartofi 700 12 legume 500 

IV.VENITURI POTENŢIALE PROVENITE DIN VALORIFICAREA ANIMALELOR, 
PĂSĂRILOR ŞI ALBINELOR 

Nr. 
Crt. 

Categorii de animale 
Lei/cap 

Nr. 
Crt. 

Categorii de animale, 
păsări şi albine 

Lei/cap 

1 
bovine:vaci, bivoiliţe 

( în lactaţie), boi, bivoli, 
viţei până la 6 luni, tăuraşi 

2.000 5 cabaline: cai, măgari, 
catâri 

2.000 

2 porcine: porci la îngrăşat, 
scroafe cu purcei 

300 6 păsări: raţe, găini, gâşte, curci, 
bibilici 

25 

3 ovine: oi, miei 150 7 familii de albine 100 
4 capre:tineret caprin 150 8 iepuri de casă 40 

V.VENITURI POTENŢIALE PROVENITE DIN ACTIVITĂŢILE OCAZIONALE 
= 55 LEI/ LUNĂ/PERSOANĂ APTĂ DE MUNCĂ. 

Art.2.-Preţurile stabilite la art.1 se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferenţă 
între bunurile cuprinse în anexa nr. 5 şi bunurile cuprinse în anexa nr. 4 la Normele metodologice 
aprobate prin H.G. nr. 50/2011 pentru aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul 
minim garantat. 

Art.3.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.75/2010 privind 
stabilirea veniturilor potenţiale pentru aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul 
minim garantat. 

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul 
de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IONEL EPUREANU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A NR.23 
din 10 februarie 2011 

privind: înfiinţarea Poliţiei locale, ca serviciu public fără personalitate juridică în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, prin reorganizarea Poliţiei comunitare. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 10 februarie 
2011; 

Având în vedere: 
-dispoziţiile art.3 alin.(1), art.4, art.5, art.14, art.15, art.18, art.30, art.31 şi art.45 alin.(3) din Legea 

poliţiei locale nr.155/2010; 
-dispoziţiile art.3 din H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale; 
-avizul favorabil al comisiei locale de ordine publică pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Poliţiei locale din oraşul Ianca; 
-referatul de aprobare al primarului şi 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.7, art.45 

alin.(1), art.63 alin.(7) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art.1.-Se înfiinţează Poliţia locală a oraşului Ianca, la nivel de serviciu public fără personalitate 
juridică în cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin reorganizarea Poliţiei comunitare. 

Art.2.-(1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale din oraşul Ianca, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Numărul de posturi aferent serviciului public de poliţie locală stabilit în conformitate cu 
prevederile O.U.G.nr.63/2010, respectiv de 1 poliţist local la 1000 de locuitori, este prevăzut în 
organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, aprobate prin HCL 
nr. 16/2011. Structura organizatorică a Poliţiei locale este prevăzută în anexa nr.4 la Regulament. 

(3) Până la ocuparea postului prin concurs, potrivit legii, prin dispoziţia primarului va fi desemnat 
un poliţist local să îndeplinească funcţia de şef al Poliţiei locale. 

Art.3.-(1) Poliţiştii locali desemnaţi prin dispoziţia primarului cu atribuţii în domeniul ordinii şi 
liniştii publice şi al circulaţiei rutiere, proveniţi din poliţia comunitară, sunt obligaţi să urmeze un 
program de formare iniţială organizat într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, în termen de 5 ani de la data prezentei hotărâri, sub sancţiunea eliberării din 
funcţie. 

(2) Contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare individuale ale poliţiştilor locali prevăzute la (1) se 
suportă din bugetul local. 

Art.4.-(1) În vederea realizării atribuţiilor în domeniul circulaţiei rutiere, prin grija primarului se 
va încheia protocolul cu administratorul bazei de date şi se va asigura instruirea personalului cu atribuţii 
în acest domeniu, pentru evidenţierea punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatării unor abateri 
la regimul circulaţiei rutiere, potrivit legii. 

(2) Poliţiştii locali specializaţi în domeniul circulaţiei rutiere îşi exercită atribuţiile împreună cu 
structurile specializate ale Poliţiei Române, pe o perioadă de un an de la data prezentei hotărâri. 

Art.5.-Drepturile salariale ale personalului poliţiei locale se stabilesc potrivit prevederilor legale 
aplicabile personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, iar drepturile suplimentare 
specifice sunt prevăzute în Regulament. 

Art.6.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.56 
din 24.11.2005 privind înfiinţarea Poliţiei comunitare a oraşului Ianca. 

Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

ALEXANDRU STERIAN IONEL EPUREANU 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA ANEXA LA H.C.L. NR. 23/2011 

REGULAMENT 
DE ORGANIZARE ŞI FUCŢIONARE A POLIŢIEI LOCALE A ORAŞULUI IANCA 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1.-Prevederile prezentului regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale 
din oraşul Ianca. 

Art.2.-În baza prezentului regulament şi cu respectarea prevederilor Legii poliţiei locale nr. 155/2010, 
primarul oraşului Ianca poate emite dispoziţii pentru organizarea activităţii in cadrul poliţiei locale. 

CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA POLIŢIEI LOCALE ŞI CATEGORII DE FUNCŢIONARI PUBLICI 

Art.3.-(1) La nivelul oraşului Ianca poliţia locală se organizează ca un compartiment funcţional, fără 
personalitate juridică, la nivel de serviciu, în cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

(2) În cadrul poliţiei locale se organizează: 
a) compartimentul de ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor; 
b) compartimentul din domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 
c) compartimentul de disciplină în construcţii şi afişajul stradal; 
d) compartimentul de protecţie a mediului; 
e) compartimentul de activitate comercială; 
f) compartimentul cu atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor. 
Art.4.-(1) Funcţiile publice din poliţia locală, inclusiv funcţiile publice specifice de poliţist local, în 

raport cu nivelul studiilor necesare ocupării, se clasifică după cum urmează: 
a) clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent; 
b) clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtă 

durată, absolvite cu diplomă; 
c) clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii liceale, respectiv 

studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. 
(2) Funcţionarii publici din poliţia locală, numiţi în funcţiile publice prevăzute pentru clasele a II-a şi a 

III-a, pot ocupa numai funcţii publice de execuţie. 
Art.5.-(1) După nivelul atribuţiilor, funcţionarii publici din cadrul poliţiei locale pot fi: 
a) funcţionari publici de conducere; 
b) funcţionari publici de execuţie. 
(2) Funcţia publică de conducere din cadrul poliţiei locale este cea de şef serviciu, care poate fi ocupată 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.6.-Funcţia publică de execuţie este structurată pe grade profesionale astfel: 
a) superior, ca nivel maxim; 
b) principal; 
c) asistent; 
d) debutant. 
(2) Numirea în funcţiile publice de conducere şi execuţie se face prin dispoziţia primarului, potrivit 

legii. 

CAPITOLUL III 
SELECŢIONAREA, PREGĂTIREA ŞI NUMIREA PERSONALULUI POLIŢIEI LOCALE 

Art.7.-(1) Funcţionarii publici din poliţia locală pot fi numiţi debutanţi sau definitivi, în condiţiile Legii 
nr. 188/1999- republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici debutanţi din poliţia locală se 
evaluează în conformitate cu procedura de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi. 

Art.8.-(1) La înfiinţarea poliţiei locale, personalul acesteia se preia de la poliţia comunitară, cu 
încadrarea în numărul de posturi aprobat de consiliul local. 

(2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) se face pe funcţii publice de aceeaşi categorie, clasă sau 
acelaşi grad profesional, potrivit hotărârii consiliului local. 



Art.9.-(1) Funcţiile publice vacante din cadrul poliţiei locale se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 
188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concursului sau examenului se stabilesc prin hotărâre 
a consiliului local, la propunerea primarului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Art.10.-Personalul contractual din cadrul poliţiei locale care exercită atribuţiile prevăzute la art. 6 lit. h) 
din Legea nr. 155/2010 trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările 
ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 333/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.11.-(1) Poliţiştii locali, desemnaţi prin dispoziţia primarului, cu atribuţii în domeniul liniştii şi 
ordinii publice şi al circulaţiei rutiere, sunt obligaţi să urmeze un program de formare iniţială organizat 
într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit legii, sub 
sancţiunea eliberării din funcţie. 

Art. 12.-Poliţiştii locali, care promovează programele de formare iniţială prevăzute la art. 11, încheie un 
angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în poliţia locală o perioadă de cel puţin 5 ani de la 
data promovării examenului. 

Art.13.-(1) La numirea în funcţia publică, funcţionarii publici din poliţia locală depun jurământul de 
credinţă prevăzut de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (1) se consemnează în scris şi atrage revocarea 
dispoziţiei de numire în funcţia publică, în condiţiile legii. 

(3) Jurământul de credinţă este semnat de către funcţionarul public din poliţia locală în două exemplare, 
unul păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului. 

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi funcţionarilor publici din poliţia locală proveniţi din rândul 
poliţiştilor comunitari, în măsura în care nu au depus jurământul prevăzut la art. 23 din Regulamentul-
cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
2.295/2004. 

Art.14.-Dacă funcţionarului public din poliţia locală numit în funcţia publică îi încetează raporturile de 
serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute în angajamentul de 
serviciu, se aplică prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 155/2010. 

CAPITOLUL IV 
ATRIBUŢIILE PERSONALULUI POLIŢIEI LOCALE 

Art.15.-(1) Şeful poliţiei locale îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul 
primarului şi are următoarele atribuţii: 

a) organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale; 
b) propune măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător; 
c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale; 
d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine; 
e) propune spre aprobare primarului planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă; 
f) studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de 

alarmare împotriva efracţiei; 
g) asigură informarea operativă a consiliului local şi a primarului, a structurii teritoriale corespunzătoare 

a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în 
cadrul activităţii poliţiei locale; 

h) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună 
acordarea de recompense sau aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii; 

i) propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii; 
j) asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în 

conformitate cu prevederile legale; 
k) organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii; 
l) întocmeşte şi propune primarului spre aprobare aprecierile de serviciu ale personalului; 
m) coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în 

condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare; 
n) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, 

repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora; 
o) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi 

alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenaj ări destinate serviciului de pază şi ordine; 
p) menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, 

semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare 
pentru creşterea eficienţei pazei; 



q) analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice, 
la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a 
acesteia; 

r) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite 
atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală; 

s) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite; 
ş) organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor; 
t) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin dispoziţia primarului. 
(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin dispoziţiile şefului poliţiei locale au caracter obligatoriu pentru 

întregul personal din subordine. 
Art.16.-Conducătorul compartimentului de ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor se subordonează 

şefului poliţiei locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate: 
a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în 

menţinerea ordinii şi liniştii publice şi asigurarea pazei bunurilor; 
b) întocmeşte şi propune spre aprobare planurile de pază ale obiectivelor din competenţă; 
c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce 

reglementează activitatea de pază, menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi 
integritatea corporală a persoanelor; 

d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine; 
e) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 
f) informează de îndată şeful poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în 

activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora; 
g) analizează lunar activitatea personalului din subordine; 
h) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, 

să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi 
sancţiuni corespunzătoare; 

i) participă alături de şeful poliţiei locale la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă 
publică al oraşului Ianca; 

j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale; 
k) asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de 

competenţă. 
Art.17.-(1)Conducătorul compartimentului din domeniul circulaţiei pe drumurile publice se 

subordonează şefului poliţiei locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile 
încredinţate: 

a) stabileşte, în colaborare cu şeful serviciului rutier din cadrul Poliţiei Române, itinerarele de patrulare 
şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţă; 

b) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu atribuţii în 
domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 

c) asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competenţă, pe bază de grafice de control 
întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier din cadrul Poliţiei Române; 

d) coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă, conform solicitării, 
la acţiunile organizate de structura teritorială a Poliţiei Române sau de către administratorul drumului 
public; 

e) propune şefului serviciului rutier din cadrul Poliţiei Române, în situaţii deosebite, luarea unor măsuri 
de reglementare, cum ar fi închidere, restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a 
circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public; 

f) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislaţiei 
rutiere; 

g) asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de 
competenţă şi periodic instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea 
regulilor de circulaţie şi, cu precădere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilă şi la 
semnalele pe care trebuie să le adreseze participanţilor la trafic; 

h) ia măsuri pentru ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin poliţiştii locali care execută activităţi în 
domeniul circulaţiei pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri şi însemne distinctive, 
conform prevederilor legale; 

i) ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine 
şi monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în 
domeniu; 

j) organizează şi execută controale asupra activităţii desfăşurate de efectivele din subordine; 
k) analizează lunar activitatea desfăşurată de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe 

drumurile publice; 



l) ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu 
prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând 
recompense sau, după caz, sancţiuni corespunzătoare; 

m) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale. 
(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei 

pe drumurile publice sunt obligaţi: 
a) să poarte peste uniforma specifică, în funcţie de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, 

pe care este imprimată emblema "POLIŢIA LOCALĂ"; 
b) să poarte caschetă cu coafă albă; 
c) să efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic potrivit dispoziţiilor legale care reglementează 

circulaţia pe drumurile publice. 
Art.18.-Polişistul local cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajul stradal se 

subordonează şefului poliţiei locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile 
încredinţate: 

a) asigură menţinerea disciplinei în construcţii, respectiv în verificarea respectării normelor legale 
privind afişajul stradal în oraşul Ianca. 

b) aplică întocmai prevederile legale ce reglementează activitatea compartimentului; 
c) îşi perfecţionează pregătirea de specialitate, în conformitate cu tematica stabilită; 
d) răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului; 
e) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora; 
f) informează de îndată şeful poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea 

compartimentului şi ţine evidenţa acestora; 
g) execută corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată şi să respecte regulile 

disciplinare stabilite; 
h) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale. 
Art.19.-Poliţistul local cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului se subordonează şefului poliţiei 

locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate: 
a) asigură respectarea legii în domeniul protecţiei mediului pe raza oraşului Ianca; 
b) aplică întocmai prevederile legale ce reglementează activitatea compartimentului; 
c) îşi perfecţionează pregătirea de specialitate, în conformitate cu tematica stabilită; 
d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale în domeniu; 
e) răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului; 
f) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora; 
g)informează de îndată şeful poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea 

compartimentului şi ţine evidenţa acestora; 
i) execută corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată şi să respecte regulile 

disciplinare stabilite; 
j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale. 
Art.20.-Poliţistul local cu atribuţii în domeniul activităţii comerciale se subordonează şefului poliţiei 

locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate: 
a) organizează verificarea activităţii comerciale pe raza oraşului Ianca; 
b) aplică întocmai prevederile legale ce reglementează activitatea compartimentului; 
c) îşi perfecţionează pregătirea de specialitate în conformitate cu tematica stabilită; 
d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate în domeniu; 
e) răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului; 
f) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora; 
g)informează de îndată şeful poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea 

compartimentului şi ţine evidenţa acestora; 
h)execută corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată şi să respecte regulile 

disciplinare stabilite; 
i) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale. 
Art.21.-Poliţistul local cu atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor se subordonează şefului poliţiei 

locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate: 
a) îndeplineşte sarcinile ce revin poliţiei locale cu în domeniul evidenţei persoanelor; 
b) cunoaşte şi aplică întocmai actele normative ce reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor; 
c) respectă întocmai prevederile legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date; 
d) participă la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciul public comunitar local de 

evidenţă a persoanelor pe linia distribuirii cărţii de alegător şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte 
de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate; 



e) colaborează cu şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor în vederea realizării 
sarcinilor privind distribuirea cărţilor de alegător şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de 
identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate; 

f) răspunde de punerea în aplicare a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciul public 
comunitar local de evidenţă a persoanelor; 

g) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de în domeniu; 
h) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale. 
Art.22.-Personalul contractual care execută activităţi de pază are următoarele atribuţii specifice: 
a) verifică în timpul serviciului locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a 

amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun; 
b) cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază; 
c) supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să 

se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces; 
d) nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului; 
e) verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce 

incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de 
salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi 
sesizează organele competente; 

f) în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliţiei 
Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite 
pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind 
totodată proces-verbal cu cele constatate; 

g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale. 
Art.23.-În executarea atribuţiilor prevăzute de lege în domeniul ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali 

desfăşoară următoarele activităţi: 
a) acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al oraşului pentru 

prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau 
curăţeniei localităţii; 

b) intervin la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat 
poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege 
şi în limita competenţei teritoriale; 

c) acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a 
bunurilor urmărite în temeiul legii; 

d) participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă; 
e) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru 

conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau 
făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea 
continuării cercetărilor; 

f) conduc la sediul poliţiei locale, sau a structurii Poliţiei Române competente, persoanele suspecte a 
căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun; 

g) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele 
specifice compartimentului. 

h) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege. 
Art.24.-Elaborarea planului de ordine şi siguranţă publică al oraşului se face în conformitate cu 

prevederile ordinului ministrului administraţiei şi internelor, emis în aplicarea regulamentului - cadru de 
organizare şi funcţionare a poliţiei locale. 

Art.25.-Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului desfăşoară următoarele activităţi: 
a) verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firma de 

salubritate; 
b) verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la curăţirea spaţiilor 

verzi, de către firma abilitată; 
c) verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii 

economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a 
diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care 
funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea 
garajelor şi a spaţiilor verzi; 

d) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice; 
e) veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră; 
f) veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi; 
g) veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe 

domeniul public sau în lacuri; 



i) verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita 
competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale; 

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor lit. a)-h). 
Art.26.-Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul activităţii comerciale desfăşoară următoarele activităţi: 
a) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ 

stabilite prin lege, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale; 
b) urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri 

autorizate de primar, în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat; 
c) controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi 

industriale în pieţe, târguri şi oboare; 
d) colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare şi de protecţie a consumatorilor, în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu; 
e) controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea 

preţurilor; 
f) verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi, 

precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi 
alcoolice, tutun sau alte bunuri interzise prin lege; 

g) verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun şi 
băuturi alcoolice; 

h) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele 
specifice compartimentului. 

Art.27.-Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal desfăşoară , 
cu sprijinul biroului de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului, următoarele activităţi: 

a) constată contravenţii în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii şi 
stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii; 

b) verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru 
lucrările de construcţii; 

c) verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare; 
d) verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare; 
e) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele 

specifice compartimentului. 
Art.28.-Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor desfăşoară următoarele activităţi: 
a) cooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b) constată contravenţiile date în competenţă şi aplică sancţiunile, potrivit legii; 
c) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele 

specifice compartimentului. 
Art.29.-Personalul contractual din cadrul poliţiei locale asigură paza bunurilor şi obiectivelor stabilite 

de consiliul local, cu respectarea prevederilor legale în domeniu. 
Art.30.-Poliţia locală poate asigura, în condiţiile legii, paza transporturilor bunurilor şi a valorilor, 

constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale şi pietre 
preţioase, aparţinând oraşului. 

Art.31.-(1)Pe timpul desfăşurării activităţilor de serviciu, personalul poliţiei locale poate folosi 
autovehicule cu însemnul distinctiv "POLIŢIA LOCALĂ", urmat de denumirea oraşului Ianca. Literele 
care compun inscripţia trebuie să fie de culoare neagră, pe fond alb, şi să aibă aceleaşi dimensiuni. 

(2) Însemnele nu trebuie să creeze confuzii cu denumirea altor instituţii sau autorităţi publice şi sunt 
amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj şi capotă, pentru a fi vizibile din orice 
poziţie. 

(3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, în mod obligatoriu, cu dispozitive de iluminare pentru 
emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasă, de culoare albastră şi cu mijloace speciale de 
avertizare sonoră. 

Art.32.-(1)Personalul poliţiei locale care a făcut uz de armă este obligat să acţioneze imediat pentru a se 
acorda primul ajutor şi asistenţă medicală persoanelor rănite. 

(2) Personalul poliţiei locale care a făcut uz de armă este obligat să anunţe de îndată cea mai apropiată 
structură din cadrul Poliţiei Române, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale, 
conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(3) Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă pe cale ierarhică. De îndată ce 
este posibil, raportul se întocmeşte în scris. 



(4) Dacă în urma uzului de armă se produce moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de 
îndată procurorului competent, potrivit legii. 

Art.33.-Atribuţiile personalului, altul decât cel prevăzut în prezentul capitol, încadrat în poliţia locală se 
stabilesc prin dispoziţia primarului. 

CAPITOLUL V 
ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCŢIONAREA DISPECERATULUI ÎN CADRUL POLIŢIEI LOCALE 

Art.34.-Poliţia locală poate înfiinţa dispecerat propriu pentru: 
a) coordonarea activităţii personalului propriu şi intervenţia la evenimente, verificarea în baza de date a 

Ministerului Administraţiei şi Internelor a persoanelor şi autovehiculelor oprite pentru verificări, în 
condiţiile legii şi ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului; 

b) intervenţia la obiectivele asigurate cu pază aflate în proprietatea sau administrarea oraşului sau a altor 
servicii si instituţii publice de interes local. 

Art.35.-(1)Proiectarea, modificarea, instalarea, conectarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare la 
obiectivele asigurate cu pază de către poliţia locală se realizează de către societăţi licenţiate în domeniul 
sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, în condiţiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

(2) În funcţionare, dispeceratul de monitorizare al poliţiei locale prevăzut la art. 34 lit. b) asigură 
preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea şi alertarea echipajelor de intervenţie, 
astfel încât să fie respectaţi timpii contractuali asumaţi şi cei maximali stabiliţi de cadrul legal privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

(3) La dispeceratul de monitorizare al poliţiei locale prevăzut la art. 34 lit. b) se conectează doar 
obiectivele asigurate cu pază de poliţia locală. 

Art.36.-(1)Poliţia locală poate monitoriza sistemele de alarmare la obiectivele asigurate cu pază de către 
aceasta, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) deţine tehnica necesară recepţionării semnalelor de la sistemele proprii, în conformitate cu 
standardele europene sau naţionale în vigoare; 

b) deţine personal angajat şi avizat, necesar pentru asigurarea programului permanent al dispeceratului; 
c) dispune de un sediu corespunzător standardelor europene sau naţionale în vigoare; 
d) deţine echipamente de comunicaţii pentru alertarea echipajelor mobile de intervenţie cu posibilitatea 

asigurării timpilor stabiliţi. 
(2) Convorbirile dispecerului se înregistrează şi se arhivează pe o perioadă de 30 de zile. 
Art.37.-(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului prevăzut la art. 34 lit. b) va face 

parte integrantă din regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale. 
(2) Intervenţia la obiectivele asigurate cu pază de către poliţia locală se realizează prin personalul 

contractual care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010, precum şi prin 
poliţişti locali. 

CAPITOLUL VI 
MIJLOACELE DIN DOTARE 

Art.3 8.-(1 )Poliţiştii locali şi personalul contractual din poliţia locală cu atribuţii în domeniul pazei 
bunurilor şi obiectivelor de interes local au dreptul la uniformă de serviciu de protecţie specifică locului şi 
condiţiilor de desfăşurare a serviciului, care se acordă gratuit din resursele financiare ale bugetului local. 

(2) Articolele din care se compune uniforma şi durata maximă de uzură sunt prevăzute în anexa nr. 1. 
(3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor distinctive de ierarhizare 

ale poliţiştilor locali şi ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a 
obiectivelor de interes local sunt prevăzute în anexa nr. 2. 

(4) Uniforma şi însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului, iar în situaţia în care 
sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate şi pe timpul deplasării până la serviciu şi de la 
serviciu la domiciliu sau la reşedinţă, după caz. 

Art.39.-Procurarea de arme şi muniţii pentru dotarea personalului propriu al poliţiei locale se face în 
condiţiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.40.-Evidenţele şi modul de păstrare şi asigurare a securităţii armelor şi a muniţiilor deţinute de 
poliţia locală se realizează în condiţiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale prezentului regulament. 

Art.41.-(1)Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice, care au obţinut 
certificatul de absolvire a programului de formare iniţială prevăzut la art. 11, pot fi dotaţi cu arme letale 
de apărare şi pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare în vederea desfăşurării activităţilor 
specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 şi 70 din Legea nr. 295/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 



(2) Personalul contractual care desfăşoară activităţi de pază şi care a fost atestat profesional potrivit 
prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi dotat cu arme letale de 
apărare şi pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare în vederea desfăşurării activităţilor 
specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 şi 70 din Legea nr. 295/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.42.-(1)În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali şi personalul contractual cu atribuţii în 
domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local pot purta în timpul serviciului o singură armă 
din dotare, precum şi cantitatea de cel mult 12 cartuşe. 

(2) Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtată numai de către titular, cu îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.43.-În vederea asigurării manipulării armamentului din dotare în condiţii de securitate, şeful poliţiei 
locale este obligat: 

a) să desfăşoare activităţi de verificare a personalului dotat cu arme şi muniţii, precum şi a stării tehnice 
a armelor şi a muniţiilor, în condiţiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

b) să prezinte, la solicitarea inspectoratului de poliţie judeţean pe raza căruia aceasta funcţionează, 
fiecare armă letală de apărare şi pază deţinută, împreună cu câte 5 cartuşe corespunzătoare calibrului 
fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale 
Inspectoratului General al Poliţiei Române. 

Art.44.-Şeful poliţiei locale trebuie să ia măsurile ce se impun pentru organizarea unei evidenţe 
riguroase a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant - lacrimogenă din dotarea 
personalului, păstrarea în condiţii de deplină siguranţă, portul, manipularea şi folosirea lor în strictă 
conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării şi 
producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor şi instrucţiunilor de 
specialitate în vigoare. 

Art.45.-(1)Locurile de păstrare a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-
lacrimogenă din dotarea personalului, precum şi gestionarea materialelor respective se stabilesc la 
începutul fiecărui an calendaristic şi ori de câte ori este necesar, prin dispoziţia primarului. 

(2) Dotarea individuală a personalului şi asigurarea cu armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-
lacrimogenă se stabilesc în strictă conformitate cu prevederile normelor, ale tabelelor de înzestrare şi cu 
dispoziţiile tehnice de aplicare a acestora. 

Art.46.-(1)Odată cu primirea armamentului, a muniţiei şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă, 
personalul se instruieşte de către şeful poliţiei locale asupra modului de predare-primire, purtare şi 
păstrare, funcţionare, asupra regulilor de mânuire, a condiţiilor legale în care se poate face uz de armă şi a 
măsurilor de prevenire şi limitare a accidentelor. 

(2) Înaintea şi după executarea misiunilor, a şedinţelor de pregătire şi tragere, de instrucţie şi a altor 
activităţi la care se folosesc armamentul şi muniţiile se verifică existenţa şi starea tehnică a acestora, 
precum şi modul cum sunt cunoscute şi respectate regulile de păstrare, purtare şi manipulare a lor. 

Art.47.-Personalul care are în dotare armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenă, 
precum şi cel care participă la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale, este obligat să respecte 
regulile prevăzute în precizările şi dispoziţiile tehnice specifice, precum şi pe cele stabilite în 
documentaţia tehnică a fiecărui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor, personalul este obligat 
să manifeste maximum de vigilenţă în scopul înlăturării oricărei posibilităţi de sustragere, înstrăinare sau 
folosire de către persoane neautorizate ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative. 

Art.48.-(1)Armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenă se păstrează în încăperi 
special destinate, care prezintă o deplină siguranţă şi au amenajate dulapuri rastel, fişete sau lăzi din 
metal, prevăzute cu un sistem de închidere sigură, încuiate şi sigilate. 

(2) Un rând de chei de la sistemul de închidere a acestor încăperi se păstrează permanent, în plicuri sau 
cutii sigilate, la ofiţerul de serviciu. 

Art.49.-(1)Încăperile destinate păstrării armamentului, muniţiilor şi mijloacelor cu acţiune iritant-
lacrimogenă trebuie prevăzute cu gratii şi grilaje, montate la toate ferestrele şi uşile de acces, iar gurile de 
aerisire cu plase sau site metalice. În situaţia în care uşile de acces sunt confecţionate din metal de cel 
puţin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor. 

(2) Uşile şi grilajele sunt prevăzute cu câte două încuietori sigure. 
(3) Grosimea barelor gratiilor şi a grilajelor trebuie să fie de minimum 10 mm, iar dimensiunile maxime 

ale ochiurilor acestora de 150 x 150 mm. Gratiile şi grilajele trebuie să fie încastrate în zid, iar balamalele 
se montează astfel încât să nu permită scoaterea lor. 

(4) Zilnic, la începutul şi la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verifică 
starea sigiliilor şi a sistemului de alarmă. 

(5) Dacă nu sunt asigurate condiţii de păstrare regulamentare pentru armament şi muniţie, şeful poliţiei 
locale este obligat să facă demersurile legale, conform competenţelor, pentru asigurarea condiţiilor de 
păstrare regulamentare a acestora. 



Art.50.-(1)Uşile de acces în depozitele, magaziile şi încăperile unde se păstrează armament, muniţii şi 
mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenă, precum şi ferestrele acestora, trebuie prevăzute cu sisteme de 
alarmă contra efracţiei. 

(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofiţerului de serviciu. 
Art.51.-(1)Pe timpul cât nu se află asupra poliţiştilor locali şi asupra personalului contractual cu atribuţii 

în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, armamentul şi muniţia din dotarea 
individuală, precum şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenă se păstrează în încăperi special amenajate 
sau la ofiţerul de serviciu. Armamentul se păstrează în rastele, fişete sau lăzi metalice prevăzute cu tabele 
aprobate de şeful poliţiei locale, ce cuprind seria armamentului şi deţinătorul. 

(2) Muniţia se păstrează în încăperi separate de armament, în lăzi metalice prevăzute cu încuietori 
adecvate. În documentul de predare-preluare a serviciului de zi se consemnează cantitativ armamentul şi 
muniţia existente la ofiţerul de serviciu. 

(3) Acolo unde nu se pot asigura încăperi separate, muniţia şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenă 
se păstrează în aceeaşi cameră cu armamentul, în lăzi metalice separate, având grosimea pereţilor de cel 
puţin 3 mm, prevăzute cu încuietori sigure. Mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenă se păstrează în 
ambalajele originale. 

Art.52.-Pistoalele şi muniţia aferentă din dotarea poliţiei locale, dacă nu a organizat serviciul de zi 
permanent, se păstrează în spaţii special amenajate unde este organizat serviciu de zi permanent şi sunt 
asigurate condiţii pentru păstrarea în deplină siguranţă. 

Art.53.-Distribuirea armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă din 
dotarea personalului poliţiei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de apărare, precum şi 
retragerea acestora se fac, indiferent de situaţie, pe bază de tichet înlocuitor, semnătură în registrul special 
destinat şi/sau documente justificative. 

Art.54.-Predarea armamentului şi a muniţiilor se face numai personalului nominalizat sau înlocuitorilor 
de drept ai acestuia. 

Art.55.-(1)Tichetele înlocuitoare pentru predarea-preluarea armamentului şi a muniţiilor din dotarea 
individuală a personalului se iau în evidenţă în registrele special destinate lucrului cu documente 
clasificate. 

(2) Tichetele înlocuitoare se eliberează separat pentru predarea-preluarea armamentului, respectiv a 
muniţiilor din dotare, şi cuprind următoarele menţiuni: denumirea poliţiei locale, numele şi prenumele 
poliţiştilor locali şi ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor 
de interes local, tipul şi seria armei, respectiv numărul de cartuşe, semnătura şefului poliţiei locale, 
precum şi semnătura de primire a posesorului. 

(3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocări şi alte asemenea activităţi, 
se verifică existenţa şi starea tichetelor şi se iau măsuri de înlocuire a celor necorespunzătoare. 

Art.56.-(1)Portul armamentului, al muniţiilor şi al mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă din dotarea 
individuală a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea şefului poliţiei locale. 

(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant-
lacrimogenă se predau ofiţerului de serviciu de la care au fost primite. 

Art.57.-(1)La uniforma de serviciu, pistolul se poartă, în mod obligatoriu, numai în toc, pe centură. 
(2) Încărcătoarele cu cartuşe se păstrează unul introdus în pistol, iar celălalt în locaşul prevăzut din tocul 

de purtare. 
Art.58.-(1)Pierderea, sustragerea, înstrăinarea, degradarea sau folosirea abuzivă a armamentului, a 

muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă din dotare constituie evenimente deosebite, 
abateri de la normele legale, ordinea interioară şi disciplină, care atrag, potrivit legii, după caz, 
răspunderea materială, disciplinară sau penală. 

(2) Cazurile de pierdere, sustragere, înstrăinare, degradare sau folosire abuzivă a armamentului, a 
muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă se raportează imediat, pe cale ierarhică, iar şefii 
compartimentelor funcţionale, împreună cu persoanele desemnate, dispun măsuri de cercetare pentru 
elucidarea completă a cazurilor şi sancţionarea celor vinovaţi, potrivit competenţelor. 

Art.59.-Şeful poliţiei locale dispune retragerea armamentului şi a muniţiilor din dotarea personalului 
care se află în cercetare penală, dacă se constată că prezintă pericol pentru siguranţa proprie sau a altor 
persoane ori în alte situaţii care impun această măsură. 

Art.60.-Poliţia locală care deţine bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi a 
informaţiilor secret de stat trebuie să asigure paza, mijloacele mecanico-fizice de protecţie şi sistemele de 
alarmă împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora. 

Art.61.-Normele de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali şi a 
personalului cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local sunt prevăzute în 
anexa nr. 3. 



CAPITOLUL VII 
DREPTURILE ŞI RECOMPENSELE CARE SE POT ACORDA POLIŢIŞTILOR LOCALI 

Art.62.-(1)Recompensarea poliţiştilor locali se realizează în scopul recunoaşterii publice în cadrul 
comunităţii profesionale şi în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidenţiază în 
îndeplinirea atribuţiilor, a misiunilor sau pe timpul acţiunilor organizate în zona de competenţă a poliţiei 
locale. 

(2) Recompensele au caracter moral sau material, după caz. 
(3) Recompensarea poliţiştilor locali trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, 

echitatea şi principialitatea acordării recompenselor. 
Art.63.-La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în 

vedere următoarele elemente: 
a) comportamentul poliţistului local; 
b) prestaţia profesională generală a poliţistului local şi modul de îndeplinire a atribuţiilor/misiunilor; 
c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalţi poliţişti locali; 
d) posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activităţii poliţistului local. 
Art.64.-Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt următoarele: 
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior - precedă acordarea unei alte recompense. Se 

acordă pe timpul perioadei cât sancţiunea îşi produce efectele şi determină încetarea imediată a acestora. 
Se acordă de şeful care a aplicat sancţiunea disciplinară ce urmează a fi ridicată sau de către noul şef care 
îndeplineşte atribuţiile aceleiaşi funcţii. În situaţia în care poliţistul local a fost mutat, ridicarea sancţiunii 
se acordă ca recompensă de către şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a aplicat sancţiunea 
disciplinară; 

b) felicitările-care pot fi scrise sau verbale- se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuţiilor şi a 
misiunilor şi se aduc la cunoştinţă individual sau în faţa personalului; 

c) titlurile de onoare - se conferă poliţiştilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi 
pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor misiuni; 

d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, şi diplomele de merit -
se acordă pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, 
manifestări cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversări şi la finalizarea unor acţiuni/misiuni; 

e) recompensele materiale - se acordă poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin obţinerea de rezultate 
exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 
prin fonduri publice. 

Art.65.-Modalitatea de acordare a asistenţei juridice se stabileşte prin dispoziţia primarului. 
Art.66.-(1)Poliţiştii locali au dreptul la despăgubiri de viaţă, de sănătate şi de bunuri, pentru daunele 

suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 
(2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) implică acordarea unor sume de bani pentru poliţiştii 

locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor specifice activităţii 
de poliţie locală. 

Art.67.-(1)Despăgubirile se acordă, în limita bugetului aprobat de consiliului local, pentru următoarele 
categorii de riscuri: 

a) rănirea poliţistului local; 
b) invaliditate de gradul I; 
c) invaliditate de gradul II; 
d) invaliditate de gradul III; 
e) deces; 
f) prejudicii aduse bunurilor. 
(2) În sensul alin. (1), termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) poliţist local rănit - poliţistul local supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de 

serviciu, independent de voinţa lui, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este afectată 
integritatea anatomică şi/sau funcţională a organismului; 

b) poliţist local invalid - poliţistul local rănit clasat inapt pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de 
către comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă; 

c) poliţist local decedat - poliţistul local care şi-a pierdut viaţa în urma unui accident, în timpul sau în 
legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

d) bun - construcţii cu destinaţia de locuit pentru poliţist şi familia sa, precum şi anexele acestora, 
vehicule aflate în proprietatea sau folosinţa poliţistului. 

Art.68.-(1)Despăgubirile acordate în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 67 alin. (1) lit. a) 
acoperă, în limita bugetului aprobat de consiliul local, toate cheltuielile legate de: 

a) tratamentul în ţară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în ţară; 
b) tratamentul de recuperare în unităţi medicale din ţară sau din străinătate; 
c) protezele şi alte dispozitive medicale de profil din ţară sau din străinătate; 



d) transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului, atât 
pentru poliţistul local, cât şi pentru însoţitor, când situaţia o impune. 

(2) În situaţia producerii şi a unuia dintre riscurile prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b)-d), poliţistului 
local i se acordă, în limita bugetului aprobat de consiliul local, şi despăgubiri în sumă de până la: 

a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii - pentru invaliditate de gradul I; 
b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii - pentru invaliditate de gradul al II-lea; 
c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii - pentru invaliditate de gradul al III-lea. 
(3) Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 67 alin. (1) lit. e) constă într-o 

sumă de până la 20.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii, şi se plăteşte familiei poliţistului local 
decedat. 

(4) Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 67 alin. (1) lit. f) nu poate 
depăşi suma necesară pentru aducerea bunului în starea iniţială sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere. 

Art.69.-(1)Despăgubirile acordate în baza prezentului regulament constituie forme de sprijin cu 
destinaţie specială. 

(2) Despăgubirile prevăzute la art. 68 se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în parte. 
(3) Despăgubirile prevăzute la art. 68 alin. (4) nu se acordă în cazul în care prejudiciul prevăzut la art. 

67 alin. (1) lit. f) este acoperit parţial sau în totalitate ca urmare a existenţei unei asigurări în sistemul 
privat. 

Art.70.-Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentului regulament, primarul 
va iniţia demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea 
prejudiciilor. 

CAPITOLUL VIII 
DISPOZIŢII FINALE 

Art.71.-Asigurarea tehnico-materială a poliţiei locale se realizează în limita sumelor alocate anual în 
bugetul local 

Art.72.-Structura organizatorică cu numărul de personal a poliţiei locale, stabilită conform O.U.G. nr. 
63/2010 de 1 poliţist la 1000 de locuitori, este prevăzută în anexa nr. 4 

Art.73.-Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IONEL EPUREANU ALEXANDRU STERIAN 



ANEXA Nr. 1 LA REGULAMENT 

ARTICOLELE DIN CARE SE COMPUNE UNIFORMA POLIŢIŞTILOR LOCALI ŞI A 
PERSONALULUI CONTRACTUAL CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL PAZEI BUNURILOR 

ŞI A OBIECTIVELOR DE INTERES LOCAL ŞI DURATA MAXIMĂ DE UZURĂ 

Nr. 
crt. 

Denumirea articolului Durata maximă de uzură 
- an -

1. Costum de vară 2 
2. Costum de iarnă 3 
3. Şapcă pentru costum de vară 2 
4. Şapcă pentru costum de iarnă 3 
5. Basc 2 
6. Şepcuţă cu cozoroc 2 
7. Pălărie (femei) 2 
8. Căciulă 3 
9. Cravată 1 
10. Fular 3 
11. Cămaşă 1/2 
12. Cămaşă-bluză 1 
13. Scurtă de vânt 2 
14. Pulover 2 
15. Costum de intervenţii de vară 2 
16. Costum de intervenţii de iarnă 2 
17. Pelerină de ploaie 3 
18. Geacă/Scurtă îmblănită 3 
19. Mănuşi din piele 3 
20. Pantofi de vară de culoare neagră 1 
21. Pantofi de iarnă de culoare neagră 2 
22. Ghete/Bocanci din piele de culoare neagră 2 
23. Centura din piele 6 
24. Curea din piele 6 
25. Port-carnet 6 
26. Port-baston din piele 6 
27. Emblema pentru şapcă, basc, căciulă, pălărie şi şepcuţă 1 
28. Ecuson 1 
29. Insignă pentru piept 1 
30. Epoleţi -
31. Port-cătuşe din piele 6 
32. Fes 1 
33. Vestă 1 
34. Tricou 1/2 

NOTE: 
1. Însemnele distinctive se asigură pentru fiecare articol de echipament (haină, cămaşă-bluză, scurtă de 

vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie). 
2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă, articolele de uniformă nu 

pot fi înstrăinate. 



ANEXA Nr. 2 LA REGULAMENT 

DESCRIEREA UNIFORMEI DE SERVICIU, A LEGITIMAŢIEI DE SERVICIU ŞI A 
ÎNSEMNELOR DISTINCTIVE DE IERARHIZARE ALE POLIŢIŞTILOR LOCALI ŞI 

ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL PAZEI 
BUNURILOR ŞI A OBIECTIVELOR DE INTERES LOCAL 

A. Uniforma de serviciu 
Uniforma de serviciu pentru personalul poliţiei locale este confecţionată în varianta vară-iarnă şi se 

compune din: 
I, 2. Haina/Sacoul se confecţionează din stofă/tergal de culoare neagră, în varianta de vară, respectiv 

iarnă. 
Croiala este dreaptă, puţin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). Se încheie la un 

rând de nasturi. 
Spatele hainei se confecţionează din două bucăţi, având cusătura pe mijloc, fără şliţ. Are în partea 

inferioară, lateral, două buzunare ascunse, prevăzute cu clapă. 
Haina/Sacoul este prevăzută/prevăzut pe umeri cu platcă pentru epoleţi. Haina/Sacoul se poartă cu 

cămaşă de culoare bleu şi cravată de culoare neagră. 
Pantalonul, în varianta vară-iarnă, se confecţionează din aceleaşi materiale ca şi haina, fiind de culoare 

neagră, cu vipuşcă de culoare gri inclusă în cusătură. Are croiala dreaptă, fără manşetă, lungimea poate 
ajunge până la partea superioară a tocului încălţămintei, iar lărgimea ei este între 210-250 mm, în raport 
cu talia. 

Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale şi un buzunar la spate, închis cu clapă şi nasture. 
Pantalonul se confecţionează cu betelie obişnuită şi este prevăzut cu 4 găici lungi de 70 mm şi late de 

20 mm, prinse în partea superioară prin cusătura beteliei, iar în partea inferioară prinse cu nasture de 
format mic, astfel încât pantalonul să permită portul centurii a cărei lăţime este de 50 mm. 

Fusta, în variantă de vară, se confecţionează, din acelaşi material ca şi haina, fiind de culoare neagră. 
Croiala este dreaptă, lărgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula 
genunchiului. Se poartă în locul pantalonului numai la costumul de vară. 

3,4. Şapca se confecţionează din acelaşi material cu costumul de vară sau de iarnă, după caz. 
Calota şepcii este de formă ovală, cu distanţa de 20 mm între diametrul lăţimii şi diametrul lungimii, 

este întinsă cu ajutorul unei sârme din oţel, pentru a-şi menţine forma. 
Banda are diametrul ce rezultă din mărimea şepcii şi se confecţionează din carton tare. 
Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri ţesută cu frunze de stejar. Şapca este 

căptuşită cu ţesătură de culoare asortată calotei. 
Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată, şi se fixează la şapcă, înclinat. 
Şapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un şnur dublu de culoare neagră. Capetele şnurului sunt 

prinse pe linia colţurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă. Şapca are aplicată, în faţă - la 
centru - pe bandă, emblema. 

Cozorocul de la şapca şefului poliţiei locale este prevăzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, iar pentru 
funcţionarii publici de execuţie acesta este simplu. 

Frunzele de stejar se confecţionează din metal de culoare gri-argintiu. 
5. Bascul se confecţionează din stofă tip postav, este de culoare neagră, iar în lateral, pe partea stângă, 

se aplică emblema. 
6. Şepcuţa cu cozoroc se confecţionează din ţesătură tip bumbac (tercot) de culoare neagră. Calota se 

confecţionează în clini şi are inscripţionat pe mijlocul ei "POLIŢIA LOCALĂ". 
La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere. 
În faţă, sub inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", este aplicată emblema pentru coifură. 
7. Pălăria pentru persoanele de sex feminin se confecţionează din material textil (fetru) de culoare 

neagră; deasupra borului se montează o bandă pe care se aplică emblema specifică. 
8. Căciula este de culoare neagră, confecţionată din stofă tip postav, prevăzută cu două clape din blană 

naturală de ovine. 
Clapa din faţă este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu doi nasturi şi 

o bentiţă pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie. 
La mijlocul clapei din faţă se aplică emblema. 
Căciula este căptuşită cu ţesătură, asortată la culoarea calotei. 
Pentru şeful poliţiei locale, blana de la căciulă este din astrahan (caracul). 
9. Cravata se confecţionează din ţesătură tip mătase şi este de culoare neagră. 
10. Fularul se confecţionează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră. 
II. Cămaşa se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este 

scurtă sau lungă. 



Se poartă cu cravată sub veston sau scurtă de vânt. 
12. Cămaşa-bluză se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisă 

la gât şi încheiată cu 5 nasturi; în partea superioară are două buzunare cu burduf şi clape care se încheie 
cu câte un nasture de format mic. 

Cămaşa este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleţi. 
Cămaşa-bluză se poartă deschisă la gât (sau cu cravata), cu partea inferioară introdusă în pantaloni sau 

în fustă. Poate fi purtată şi sub haină, cu cravată. 
13. Scurta de vânt se confecţionează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră. 
Se poartă deschisă la gât, putând fi purtată şi închisă datorită croiului cu revere răsfrânte; se încheie cu 

fermoar pe interior şi la 4 nasturi pe exterior. 
În partea de jos şi la mâneci este prevăzută cu elastic. 
Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra 

acestora, în partea superioară, sunt prevăzute cu banda reflectorizantă de 10 mm. Pe interior, în partea 
dreaptă, este prevăzută cu un buzunar care se încheie cu un nasture. 

Scurta de vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleţi. 
Spatele este confecţionat din 3 părţi, una în partea de sus şi două în partea de jos, prevăzute cu pense. 
Lungimea trebuie să depăşească talia cu 100-120 mm. 
14. Puloverul se confecţionează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră cu anchior, cu sau fără 

mâneci. 
Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din acelaşi material. La 5 cm de umeri pe mânecă se aplică 

ecusonul "POLIŢIA LOCALĂ". 
15,16. Costumul de intervenţie vară/iarnă este compus din bluzon şi pantalon şi se confecţionează din 

material textil (tercot), de culoare neagră. 
Bluzonul este confecţionat la partea superioară a spatelui şi piepţilor cu platcă matlasată şi se încheie 

cu fermoar. Este prevăzut cu două buzunare cu clapă pe părţile superioare ale piepţilor. 
Gulerul este tip tunică. 
Mâneca este prevăzută cu manşetă şi bazoane de protecţie în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptă se 

aplică un buzunar cu clapă. 
Bluzonul este prevăzut cu epoleţi din material fond, fixaţi la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă -

umăr. 
Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem de ajustare pentru a fi 

purtat în ghete/bocanci. În regiunea genunchilor şi la partea superioară a reperelor spate este prevăzut cu 
bazoane. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură. 

Costumul de intervenţie pentru iarnă este dublat cu material neţesut, termoizolant. 
17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan şi este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi purtată şi 

închisă. 
Se încheie în faţă la un rând cu 4 nasturi ascunşi, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu 

două catarame din metal sau înlocuitori. 
Mâneca are croială raglan. Pelerina este prevăzută cu două buzunare aşezate oblic (ascunse) cu nasturi 

(de 170-180 mm lungime şi de 40 mm lăţime) sub guler şi se prinde cu 3 nasturi mici. 
Gluga este confecţionată din acelaşi material. 
Pelerina de ploaie este de culoare neagră şi se confecţionează din material textil impermeabil. 
În partea stângă sus are o bentiţă cusută în exterior (lungă de 100 mm şi lată de 30 mm) şi prinsă cu un 

nasture sub rever, pe care se aplică tresele pentru ierarhizare. 
18. Scurta îmblănită se confecţionează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră, uşor matlasată, cu 

mesada detaşabilă, de culoare asortată cu faţa scurtei. 
Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior şi cu butoni în exterior, are guler pe gât, 

prevăzut cu şnur ascuns. 
În talie şi în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevăzută tot cu şnur ascuns. Lateral (stânga-

dreapta), în partea de jos, sunt dispuse două buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. 
În partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi. 

Pe clapa buzunarului de sus, din partea stângă, este prevăzută o bentiţă (100 mm lungime şi 30 mm 
lăţime) cusută în partea dinspre umăr şi prinsă cu un nasture în partea interioară, pe care se aplică tresele 
de ierarhizare. 

Scurta îmblănită este prevăzută cu platcă pentru epoleţi. 
Lărgimea scurtei îmblănite se stabileşte în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul. 
19. Mănuşile sunt din piele de culoare neagră. 
20. 21. Pantofii sunt din piele de culoare neagră, prevăzuţi cu bombeuri, fără ornamentaţie, şi se încheie 

cu şireturi. Pentru sezonul de vară se pot confecţiona pantofi perforaţi, iar pentru femei aceştia pot avea 
decupaj. 

22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagră, prevăzuţi cu bombeuri, au talpă şi tocuri din 
cauciuc şi se încheie cu şireturi sau cu fermoar. 



23. Centura este de culoare neagră, fără diagonală, are lăţimea de 50 mm şi se încheie cu o cataramă din 
metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare albă, fără diagonală, are 
lăţimea de 50 de mm şi se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie. 

24. Cureaua este din piele de culoare neagră. 
25. Port-carnetul se confecţionează din piele sau din înlocuitori, de culoare neagră, şi se compune din 

două feţe prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabatează sub formă de capac şi se încheie în faţă 
printr-un buton sau tic-tuc. Se poartă fixat pe centură prin două găici. 

26. Port-baston din piele 
27. Emblema se aplică pe articole de coifură de către personalul poliţiei locale cu drept de a purta 

uniformă. Se confecţionează din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de formă ovală, 
cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadrată cu frunze de stejar. 

Pentru şeful poliţiei locale, emblema este încadrată cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombată, 
având în centrul său stema României, şi are imprimată în relief, în partea superioară, inscripţia de culoare 
albă "ROMÂNIA", iar în partea inferioară "POLIŢIA LOCALĂ". 

28. Ecusonul pentru mânecă se confecţionează din material textil, pe fond de culoare bleu, având în 
partea superioară inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele oraşului Ianca, la mijloc 
stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se scrie "ROMÂNIA". Se poartă pe 
braţul stâng de către întregul personal cu drept de uniformă şi se aplică la 5 cm de cusătura umărului. 

29. Insigna pentru piept se confecţionează din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară 
inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele oraşului Ianca, la mijloc stema României, 
încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se înscriu numărul matricol şi inscripţia 
"ROMÂNIA". 

30. Epoleţii sunt confecţionaţi din material textil, de culoare neagră, cu margine gri-argintiu, pe care 
sunt aplicate gradele profesionale. 

31. Port-cătuşe din piele 
32. Fesul se confecţionează din fire acrilice de culoare neagră. 
33. Vesta multifuncţională se confecţionează din material textil de culoare neagră. 
34. Tricoul se confecţionează din tricot de bumbac de culoare neagră. Croiala este cu guler sau la baza 

gâtului, are mâneca scurtă şi este prevăzut pe umeri cu epoleţi din material fond. 
B. Legitimaţia de serviciu 
Legitimaţia de serviciu se confecţionează din imitaţie de piele (ecologică), cu dimensiunile de 200 x 80 

mm, cu deschidere pe verticală, cuprinzând următoarele menţiuni: 
a) rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile de 5 

x 65 mm; 
b) în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea ţării - JUDEŢUL BRĂILA; 
c) rândul al treilea - ORAŞUL IANCA; 
d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIŢIA LOCALĂ; 
e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAŢIE; 
f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte deţinătorul (POLIŢIST 

LOCAL/FUNCŢIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL); 
g) rândul al şaselea aliniat stânga - numărul legitimaţiei; 
h) după aceasta se înscriu, unele sub altele, numele şi prenumele deţinătorului, numărul matricol, data 

emiterii legitimaţiei, semnătura semnătura şi ştampila primarului; 
i) în colţul din dreapta jos va fi aplicată fotografia deţinătorului; 
j) în partea inferioară a legitimaţiei se alocă 6 spaţii orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care se 

semnează de către primarul oraşului. 
Fotografia titularului utilizată are dimensiunile de 3 cm x 4 cm şi este executată color (în uniforma de 

serviciu/sau într-o ţinută decentă, pentru persoanele încadrate în poliţia locală care nu poartă uniformă). 
C. Însemnele distinctive de ierarhizare 
În raport cu funcţiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au următoarele forme şi mărimi: 
a) şeful poliţiei locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lăţimea de 25 mm, de culoare gri-

argintiu, aşezate pe epolet; 
b) funcţionarul public superior - două trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, 

cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţă de 3 mm; 
c) funcţionarul public principal - o tresă din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu 

lăţimea de 5 mm, aşezată pe epolet; 
d) funcţionarul public asistent - epolet fără tresă. 



ANEXA Nr. 3 LA REGULAMENT 

N O R M E 

DE DOTARE CU ARMAMENT ŞI MIJLOACE SPECIFICE DE PROTECŢIE A 
POLIŢIŞTILOR LOCALI ŞI A PERSONALULUI CONTRACTUAL CU ATRIBUŢII 
ÎN DOMENIUL PAZEI BUNURILOR ŞI A OBIECTIVELOR DE INTERES LOCAL 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
MATERIALELOR 

UM CRITERII 

1. Pistol Cp Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 
domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice şi 
fiecare personal contractual care desfăşoară activităţi 
de pază 

2 Pistol cu muniţie neletală Cp Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de poliţişti 
locali cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi 
liniştii publice şi fiecare personal contractual care 
desfăşoară activităţi de pază, ce execută misiuni cu un 
grad scăzut de risc 

3 Cartuş pentru pistol Buc. Câte 24 pentru fiecare pistol 
4 Cartuş pentru pistolul cu 

gaze 
Buc. Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze 

5. Baston pentru autoapărare Buc Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 
domeniul asigurării ordinii si liniştii publice şi fiecare 
personal contractual care desfăşoară activităţi de pază 

6. Baston cu şoc electric Buc. Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de poliţişti 
locali cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi 
liniştii publice şi fiecare personal contractual care 
desfăşoară activităţi de pază, ce execută misiuni cu un 
grad scăzut de risc 

7. Port-baston Buc Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc 
8. Cătuşă pentru mâini Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 

domeniul asigurării ordinii si liniştii publice 
9. Port-cătuşe Buc Câte unul pentru fiecare cătuşă 
10. Pulverizator de mână cu 

substanţă iritant -
lacrimogenă 

Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în dom 
asigurării ordinii şi liniştii publice, poliţist local cu atrib 
în domeniul circulaţiei pe drumurile publice şi fiecare 
personal contractual 
care desfăşoară activităţi de paza 

11. Vestă (ham) cu elemente 
reflectorizante 

Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 
domeniul circulaţiei pe drumurile publice 

12. Costum (bluză şi pantaloni) 
de protecţie împotriva 

ploii, 
cu elem. reflectorizante 

Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 
domeniul circulaţiei pe drumurile publice 

13. Costum de protecţie pentru 
iarnă (scurtă matlasată şi 

pantaloni) 

Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 
domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi în 
domeniul mediului, care execută misiuni în teren 

14 Costum de protecţie pentru 
vară (bluză + pantaloni) 

Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 
domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi în 
domeniul mediului, care execută misiuni în teren 

15. Mănuşi albe Per. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 
domeniul circulaţiei pe drumurile publice 

16. Scurtă reflectorizantă Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 
domeniul circulaţiei pe drumurile publice 



17. Vestă pentru protecţie 
împotriva frigului 

Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 
domeniul circulaţiei pe împotriva frigului drumurile 
publice care execută misiuni în teren 

18. Fluier Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 
domeniul ordinii şi liniştii publice, al circulaţiei pe 
drumurile publice, precum şi în domeniul pazei 
bunurilor care execută misiuni în teren 

19. Radiotelefon portabil Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 
domeniul ordinii şi liniştii publice, al circulaţiei pe 
drumurile publice personal contractual cu atribuţii în 
domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de interes 
local care execută misiuni 

20. Port-carnet Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local/personal 
contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi 
obiectivelor de interes local care execută misiuni în 
teren 

21. Uniformă de serviciu Cpl Câte unul pentru fiecare poliţist local/personal 
contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi 
obiectivelor de interes local 



ANEXA NR. 4 LA REGULAMENT 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A POLIŢIEI LOCALE DIN ORAŞUL IANCA 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IONEL EPUREANU 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.24 
din 31 martie 2011 

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului 
Ianca din data de 31 martie 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă 
ordinară la data de 31 martie 2011; 

Având în vedere: 

- dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- dispoziţiile art. 9 şi art. 10 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin HCL nr. 84 
din anul 2004; 

În temeiul prevederilor 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. 

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local DORU POPA este ales 
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 31 
martie 2011, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul verbal şi 
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

DORU POPA ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.25 
din 31 martie 2011 

privind: trecerea din domeniul public al oraşului şi din administrarea consiliului local în domeniul 
public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui spaţiu şi 
terenului aferent. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 
martie 2011; 

Având în vedere: 
-dispoziţiile art.1 din H.G. nr.2344/2004, privind trecerea unor bunuri din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al unităţilor 
administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale, în scopul înfiinţării serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor; 

-Protocolul nr.81073/467/2005, prin care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila a predat în 
administrarea Consiliului local al oraşului Ianca spaţiul constând din 3 încăperi în suprafaţă totală de 
35,23 mp şi terenul aferent în suprafaţă de 38,20 mp - parte din imobilul situat în oraşul Ianca, str. 
Sărăţeni nr.4 cu destinaţia de sediu al Poliţiei oraşului Ianca - în vederea înfiinţării, organizării şi 
funcţionării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor; 

-adresa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila nr. 100232/25.01.2011, prin care se solicită 
retransmiterea acestui spaţiu în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor spre a fi 
utilizat de Poliţia oraşului Ianca, devenit disponibil în urma stabilirii tuturor serviciilor comunitare 
locale în noul sediu administrativ al Consiliului Local şi Primăriei oraşului Ianca din str. Calea 
Brăilei nr.27; 

-dispoziţiile art.2, art.9 alin.(2) şi art.12 din Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local; 

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

Art.1.-Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului şi din administrarea consiliului 
local în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a 
spaţiului în suprafaţă de 35,23 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 38,20 mp - parte din imobilul 
situat în oraşul Ianca, str. Sărăţeni nr.4 cu destinaţia de sediu al Poliţiei oraşului Ianca - care a făcut 
obiectul Protocolului nr. 81073/467/2005. 

(2) Predarea-preluarea bunului imobil se face pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri între U.A.T.Ianca şi Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Brăila. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului Ianca. 
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi prin grija secretarului 

oraşului Ianca. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

DORU POPA ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.26 
din 31 martie 2011 

privind: darea cimitirelor în administrarea parohiilor de pe raza administrativ teritorială a oraşului 
Ianca. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 
martie 2011; 

Având în vedere: 
-cererea Parohiei Perişoru nr.10428/17.01.2011,reprezentată de preotul Constandache Ştefan, 

prin care se solicită emiterea unui act administrativ privind darea cimitirului sătesc în administrarea 
parohiei; 

-constatându-se că toate parohiile de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca 
administrează în fapt cimitirele aferente, fără să existe în acest sens vreun act administrativ sau 
juridic pentru darea lor în administrare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de cadastru şi agricultură din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.115 
alin.(1) lit.b) şi 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.-(1) Se aprobă darea cimitirelor în administrarea parohiilor de pe raza administrativ 
teritorială a oraşului Ianca, după cum urmează: 

a)-cimitirul de pe str.Sărăţeni, identificat în T.43-P.377 cu suprafaţa de 1,22 ha, Parohiei 
„Adormirea Maicii Domnului" din oraşul Ianca; 

b)-cimitirul de pe str.Rozelor, identificat în T.46-P.387 cu suprafaţa de 1,79 ha, Parohiei 
„Sf.Ioan Botezătorul" din oraşul Ianca; 

c)-cimitirul din satul Plopu, identificat în T.20 - P.71 cu suprafaţa de 0,99 ha, Parohiei 
„Adormirea Maicii Domnului" din satul Plopu; 

d)-cimitirul din satul Perişoru,identificat în T.34-P.1025 cu suprafaţa de 1,00 ha, Parohiei 
„Sf.Mihail şi Gavril" din satul Perişoru; 

e)-cimitirul din satul Oprişeneşti,identificat în T.179-P.1562 cu suprafaţa de 0,45 ha, Parohiei 
„Sf.Proroc Ilie" din satul Oprişeneşti; 

f)-cimitirul din satul Tîrlele Filiu, identificat în T.112-P.688 cu suprafaţa de 0,99 ha, Parohiei 
„Sf.Nicolae" din satul Tîrlele Filiu; 

g)-cimitirul din satul Berleşti, identificat în T.93 - P.612 cu suprafaţa de 0,40 ha, Parohiei 
„Sf.Nicolae" din satul Berleşti; 

(2) Terenurile aferente cimitirelor potrivit alin.(1) sunt identificate prin planurile de situaţie 
anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Predarea-preluarea se face pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri între U.A.T.Ianca şi Parohiile prevăzute la alin.(1), cu 
respectarea similară a prevederilor art.12 alin (3) şi (4) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului Ianca. 
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi prin grija secretarului şi a 

compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

DORU POPA ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O TĂ R Â R E A Nr.27 
din 31 martie 2011 

privind: vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local doamnei Panţuru 
Marinela - proprietara construcţiei ridicate pe acest teren. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 
2011; 

Având în vedere: 
-cererea nr.10294/12.01.2011 a doamnei Panţuru Marinela - prin care se solicită cumpărarea 

terenului în suprafaţă totală de 650 mp deţinut în concesiune prin Contractul nr.18/2009(real măsurat 655 
mp), teren aferent construcţiei realizată potrivit Autorizaţiei de construire nr.37/2009, exercitându-şi în 
acest fel, în calitate de constructor de bună-credinţă, dreptul de preempţiune prevăzut de art.123 alin.(3) 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Încheierea Biroului de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Făurei nr.13650/2010, privind 
intabularea dreptului de proprietate privată asupra terenului în suprafaţă de 650 mp în acte(real măsurat 
655 mp) pentru oraşul Ianca, precum şi intabularea dreptului de proprietate privată asupra construcţiei 
situate pe acest teren în favoarea doamnei Panţuru Marinela; 

-Hotărârea Consiliului Local nr.87/30 septembrie 2010 privind însuşirea Inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al oraşului, unde la poziţia nr.36 se regăseşte evidenţiat terenul supus 
vânzării; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, raportul de expertiză tehnică imobiliară şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 
din cadrul consiliului local; 

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

Art.1.-(1) Se aprobă raportul de evaluare - parte integrantă din prezenta hotărâre - întocmit la data 
de 24.02.2011 de către domnul Lupşa Marinel- expert evaluator ANEVAR , privind stabilirea preţului de 
vânzare în sumă de 6.190 Euro al terenului în suprafaţă de 650 mp în acte(real măsurat 655 mp), care face 
parte din domeniul privat al oraşului Ianca administrat de consiliul local. 

(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) doamnei Panţuru Marinela din oraşul Ianca, 
str.Calea Brăilei, Bl.G4, ap.22, judeţul Brăila, în calitate de titulară a contractului de concesiune a 
terenului, de proprietară a construcţiei ridicate pe acest teren şi de beneficiară a dreptului de preempţiune 
potrivit art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(3) Preţul de 6.190 Euro poate fi plătit şi în rate pe o perioadă de maximum 2 ani de la data 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în lei la cursul oficial comunicat de B.N.R în ziua plăţii, la 
casieria primăriei sau prin ordin de plată în contul oraşului nr. RO86TREZ15421370201XXXXX deschis 
la Trezoreria Ianca. 

Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare cad în sarcina 
cumpărătorului. 

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului. 
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 

şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

DORU POPA ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.28 
din 31 martie 2011 

privind: vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local Societăţii 
Comerciale RADOVICI SERVCOM SRL Ianca- proprietara construcţiilor ridicate pe acest teren. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 
2011; 

Având în vedere: 
-adresa nr.36/22.11.2010 a Societăţii Comerciale RADOVICI SERVCOM SRL Ianca -

reprezentată de către domnul Mitache Gicu - prin care se solicită cumpărarea terenului deţinut în 
concesiune în suprafaţă totală de 1032 mp, teren aferent construcţiilor realizate de către societate potrivit 
Autorizaţiilor de construire nr.154/2006, nr.36/2007 şi nr.42/2009, exercitându-şi în acest fel, în calitate de 
constructor de bună-credinţă, dreptul de preempţiune prevăzut de art.123 alin.(3) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Încheierea Biroului de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Făurei, privind intabularea dreptului 
de proprietate privată asupra terenului în suprafaţă de 1032 mp pentru oraşul Ianca, precum şi intabularea 
dreptului de proprietate privată asupra construcţiilor situate pe acest teren pentru S.C. RADOVICI 
SERVCOM S.R.L.Ianca; 

-Hotărârea Consiliului Local nr.87/30 septembrie 2010 privind însuşirea Inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al oraşului, unde la poziţia nr.24 se regăseşte evidenţiat terenul supus 
vânzării; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, raportul de expertiză tehnică imobiliară şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 
din cadrul consiliului local; 

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

Art.1.-(1) Se aprobă raportul de evaluare - parte integrantă din prezenta hotărâre - întocmit la data 
de 24.02.2011 de către domnul Lupşa Marinel- expert evaluator ANEVAR , privind stabilirea preţului de 
vânzare în sumă de 9.752 Euro al terenului în suprafaţă de 1032 mp care face parte din domeniul privat al 
oraşului Ianca administrat de consiliul local. 

(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) Societăţii Comerciale RADOVICI 
SERVCOM SRL Ianca, în calitate de titulară a contractului de concesiune a terenului, de proprietară a 
construcţiilor ridicate pe acest teren şi de beneficiară a dreptului de preempţiune potrivit art.123 alin.(3) 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Preţul de 9.752 Euro poate fi plătit şi în rate pe o perioadă de maximum 2 ani de la data 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în lei la cursul oficial comunicat de B.N.R în ziua plăţii, la 
casieria primăriei sau prin ordin de plată în contul oraşului nr. RO86TREZ15421370201XXXXX deschis 
la Trezoreria Ianca. 

Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare cad în sarcina 
cumpărătorului. 

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului. 
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 

şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

DORU POPA ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.29 
din 31 martie 2011 

privind: vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local doamnei 
Dragomir Carmen Mihaela - proprietara construcţiei ridicate pe acest teren. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 
2011; 

Având în vedere: 
-cererea nr.20568/03.12.2010 a doamnei Dragomir Carmen Mihaela - prin care se solicită 

cumpărarea terenului în suprafaţă totală de 25 mp deţinut în concesiune prin Contractele nr.8008/2005 şi 
nr.14264/2007, teren aferent construcţiei realizată potrivit Autorizaţiei de construire nr.24/2006, 
exercitându-şi în acest fel, în calitate de constructor de bună-credinţă, dreptul de preempţiune prevăzut de 
art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-Încheierea Biroului de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Făurei nr.4344/2008, privind 
intabularea dreptului de proprietate privată asupra terenului în suprafaţă de 25 mp pentru oraşul Ianca, 
precum şi intabularea dreptului de proprietate privată asupra construcţiei situate pe acest teren în favoarea 
doamnei Dragomir Carmen Mihaela ; 

-Hotărârea Consiliului Local nr.87/30 septembrie 2010 privind însuşirea Inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al oraşului, unde la poziţia nr.23 se regăseşte evidenţiat terenul supus 
vânzării; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, raportul de expertiză tehnică imobiliară şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 
din cadrul consiliului local; 

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

Art.1.-(1) Se aprobă raportul de evaluare - parte integrantă din prezenta hotărâre - întocmit la data 
de 24.02.2011 de către domnul Lupşa Marinel- expert evaluator ANEVAR , privind stabilirea preţului de 
vânzare în sumă de 236 Euro al terenului în suprafaţă de 25 mp, care face parte din domeniul privat al 
oraşului Ianca administrat de consiliul local. 

(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) doamnei Dragomir Carmen Mihaela din 
oraşul Ianca, str.Parcului, Bl.A11, ap.36, judeţul Brăila, în calitate de titulară a contractului de concesiune 
a terenului, de proprietară a construcţiei ridicate pe acest teren şi de beneficiară a dreptului de preempţiune 
potrivit art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(3) Preţul de 236 Euro va fi plătit în întregime la data încheierii contractului de vânzare-
cumpărare, în lei la cursul oficial comunicat de B.N.R în ziua plăţii, la casieria primăriei sau prin ordin de 
plată în contul oraşului nr. RO86TREZ15421370201XXXXX deschis la Trezoreria Ianca. 

Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare cad în sarcina 
cumpărătorului. 

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului. 
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 

şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

DORU POPA ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.30 
din 31 martie 2011 

privind: stabilirea suprafeţei de păşune pentru care Consiliul Local al oraşului Ianca va 
depune cererea de sprijin pe suprafaţă în campania 2011 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 31 martie 2011; 

Având în vedere: 
-dispoziţiile art.6 din O.U.G. nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi 

directe şi plăţi directe naţionale complementare care se acordă în agricultură începând cu 
anul 2007, aprobă prin Legea nr.139/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Decizia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură nr.2107750 din 12.01.2011, 
de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă-campania 2010; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului Registrul agricol din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 din 
cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) şi alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) 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)În campania anului 2011 Consiliul Local al oraşului Ianca va depune la 
Centru Judeţean Brăila al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură cererea de sprijin 
pentru suprafaţa de 980,65 ha păşune. 

(2) Veniturile obţinute din sprijinul pe suprafaţă vor fi utilizate exclusiv pentru 
întreţinerea păşunii, achiziţionarea de utilaje specifice lucrărilor de întreţinere, 
îngrăşăminte,etc. 

Art.2.-Pentru suprafaţa prevăzută la art.1 nu au existat solicitări de arendare, 
concesionare, închiriere sau folosinţă gratuită din partea asociaţiei crescătorilor de 
animale, potrivit legii. 

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul oraşului şi domnul Mocanu Marian-consilier în cadrul compartimentului 
Registrul agricol, împuternicit pentru administrarea păşunii în relaţia cu A.P.I.A.Brăila. 

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin 
grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

DORU POPA ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.31 
din 31 martie 2011 

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului local pe anul 2010. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 31 martie 2011; 

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 

2010, aprobate prin O.M.F.P. nr.2839/2010; 
-referatul de aprobare al primarului, raportul contabilului şef din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din 
cadrul consiliului local; 

Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului 
local de aprobare şi rectificare a bugetului local pe anul 2010; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit. a), art.45 alin.(2) lit. a), art.63 
alin.(4) lit. b) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local pe anul 2010, după 
cum urmează: 
Denumirea indicatorului Prevederi Prevederi Încasări realizate/ 

iniţiale(lei) definitive(lei) Plăţi efectuate(lei) 
Venituri bugetare 15.783.000 15.394.000 14.917.948 

Cheltuieli bugetare 15.783.000 15.394.000 13.873.439 
Venituri extrabugetare 1.403.000 1.712.000 1.645.000 

Cheltuieli extrabugetare 1.403.000 1.712.000 1.516.000 
(2) Structura detaliată a Contului de execuţie a bugetului local pe anul 2010 

este prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi 

prin grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

DORU POPA ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.32 
din 31 martie 2011 

privind: aprobarea Conturilor de execuţie ale bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca pe anul 2010. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 
martie 2011; 

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 2010, aprobate prin 

O.M.F.P. nr.2839/2010; 
-referatul de aprobare al primarului, rapoartele centrelor de execuţie bugetară din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
Constatând realizarea execuţiilor bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi 

rectificare a bugetelor unităţilor de învăţământ pe anul 2010; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 

alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic „Constantin 
Angelescu" Ianca pe anul 2010, cuprinzând venituri iniţiale în sumă de 1.951.000 lei, venituri 
definitive în sumă de 1.844.340 lei, încasări realizate în sumă de 1.545.452 lei şi cheltuieli iniţiale în 
sumă de 1.951.000 lei, cheltuieli definitive în sumă de 1.844.340 lei, plăţi efectuate în sumă de 
1.545.452 lei, potrivit anexei nr.1. 

Art.2.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Grupului Şcolar „Nicolae Oncescu" Ianca 
pe anul 2010, cuprinzând venituri iniţiale în sumă de 1.871.500 lei, venituri definitive în sumă de 
1.834.360 lei, încasări realizate în sumă de 1.639.681 lei şi cheltuieli iniţiale în sumă de 1.871.500 
lei, cheltuieli definitive în sumă de 1.834.360 lei, plăţi efectuate în sumă de 1.633.483 lei, potrivit 
anexei nr.2. 

Art.3.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Şcolii cu clasele I-VIII Plopu pe anul 2010, 
cuprinzând venituri iniţiale în sumă de 817.000 lei, venituri definitive în sumă de 797.205 lei, 
încasări realizate în sumă de 655.561 lei şi cheltuieli iniţiale în sumă de 817.000 lei, cheltuieli 
definitive în sumă de 797.205 lei, plăţi efectuate în sumă de 655.561 lei, potrivit anexei nr.3. 

Art.4.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Şcolii cu clasele I-VIII Perişoru pe anul 
2010, cuprinzând venituri iniţiale în sumă de 674.000 lei, venituri definitive în sumă de 654.000 lei, 
încasări realizate în sumă de 568.647 lei şi cheltuieli iniţiale în sumă de 674.000 lei, cheltuieli 
definitive în sumă de 654.000 lei, plăţi efectuate în sumă de 568.647 lei, potrivit anexei nr.4. 

Art.5.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Grădiniţei Ianca pe anul 2010, cuprinzând 
venituri iniţiale în sumă de 498.000 lei, venituri definitive în sumă de 468.000 lei, încasări realizate 
în sumă de 421.977 lei şi cheltuieli iniţiale în sumă de 498.000 lei, cheltuieli definitive în sumă de 
468.000 lei, plăţi efectuate în sumă de 421.977 lei, potrivit anexei nr.5. 

Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice . 

Art.7.-Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

DORU POPA ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.33 
din 31 martie 2011 

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice de sub 
autoritatea consiliului local pe anul 2010. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 31 martie 2011; 

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 2010, 

aprobate prin O.M.F.P. nr.2839/2010; 
-referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor 

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

aprobare şi rectificare a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2010; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) 

lit.b) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice de 
sub autoritatea consiliului local pe anul 2010, după cum urmează: 

Denumirea 
indicatorului 

Prevederi 
iniţiale(lei) 

Prevederi 
definitive(lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate(lei) 

Venituri 1.185.000 1.095.000 1.144.088 
Cheltuieli 1.185.000 1.095.000 1.018.313 

(2) Structura detaliată a Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor 
Publice pe anul 2010 este prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin 
grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

DORU POPA ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.34 
din 31 martie 2011 

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico-Socială 
de sub autoritatea consiliului local pe anul 2010. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 31 martie 2011; 

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 2010, 

aprobate prin O.M.F.P. nr.2839/2010; 
-referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Unităţii de Asistenţă 

Medico-Socială şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de 

aprobare şi rectificare a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico-Socială pe anul 2010; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) 

lit.b) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico-
Socială de sub autoritatea consiliului local pe anul 2010, după cum urmează: 

Denumirea 
indicatorului 

Prevederi 
iniţiale(lei) 

Prevederi 
definitive(lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate(lei) 

Venituri 541.000 541.000 466.172 
Cheltuieli 541.000 541.000 466.172 

(2) Structura detaliată a Contului de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă 
Medico-Socială pe anul 2010 este prevăzută în anexă, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin 
grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

DORU POPA ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.35 
din 31 martie 2011 

privind: rectificarea bugetului local pe anul 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 31 martie 2011; 

Având în vedere: 
-necesitatea asigurării finanţării cheltuielilor materiale şi de cazare pentru 

voluntarii - sculptori şi artişti - din localitatea Sinai, regiunea Sardinia-Italia, care în 
perioada 2-12 aprilie 2011 vor realiza o serie de lucrări de sculptură şi pictură şi vor 
organiza acţiuni culturale pe raza oraşului Ianca, în cadrul unui proiect cultural comun 
demarat în urmă cu patru ani; 

-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit. a) şi art.19 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul contabilului şef, referatul şefului 
serviciului de cultură, sport şi administrativ - gospodăresc din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul 
consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin. (1), alin.(2) lit. b) şi alin.(4) lit. a), art.45 
alin.(2) lit. a), 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.-Bugetul local pe anul 2011 aprobat prin H.C.L. nr.16/10.02.2011 se 
rectifică, la capitolul cheltuieli, după cum urmează: 

a)- se suplimentează cu suma de 5.000 lei cheltuielile din contul nr.24670220-
cultură şi religie în vederea asigurării finanţării cheltuielilor materiale şi de cazare pentru 
voluntarii - sculptori şi artişti - din localitatea Sinai, regiunea Sardinia-Italia, care în 
perioada 2-12 aprilie 2011 vor realiza o serie de lucrări de sculptură şi pictură şi vor 
organiza acţiuni culturale pe raza oraşului Ianca, în cadrul unui proiect cultural comun 
demarat în urmă cu patru ani; 

b)- se diminuează cu suma de 5.000 lei cheltuielile din contul nr.2467020203-alte 
servicii culturale. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 
serviciul financiar contabil. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin 
grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

DORU POPA ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.36 
din 31 martie 2011 

privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul 
administrativ al oraşului Ianca. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 31 martie 2011; 

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.(2) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor aprobată prin Ordinul MAI nr. 132/2007; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru 
situaţii de urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul 
comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), 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.-Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al 
oraşului Ianca, aprobat prin HCL nr. 94/2008-cu modificările şi completările 
ulterioare, se actualizează potrivit Anexei care face 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 - şi şeful 
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin 
grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

DORU POPA ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.37 
din 31 martie 2011 

privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 31 martie 2011; 

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; 

-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.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; 

-Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2011 privind aprobarea bugetului local, cu 
alocarea fondurilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în anul 2011; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru 
situaţii de urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei 
de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), 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.-Se aprobă Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare 
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în 
anul 2011, potrivit Anexei care face 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 - şi şeful serviciului 
voluntar pentru situaţii de urgenţă. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin 
grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

DORU POPA ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.38 
din 31 martie 2011 

privind: reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
administrativ teritorială a oraşului Ianca şi avizarea planurilor de şcolarizare, începând cu data de 1 
septembrie 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2011; 

Având în vedere: 
-dispoziţiile art. 4 lit. e) şi t), art.10 alin.(2), art.19 alin.(1) şi (4) şi art.61 alin.(2) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011; 
-avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, potrivit Deciziei Nr.420/22.02.2011 

privind reorganizarea reţelei şcolare din judeţul Brăila şi reîncadrarea personalului aferent unităţilor de 
învăţământ cu personalitate juridică, începând cu 1 septembrie 2011; 

-planurile de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza administrativ 
teritorială a oraşului Ianca, cu numărul de elevi, preşcolari şi antepreşcolari pe fiecare structură şcolară; 

-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul consiliului 
local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.1, 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)Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ 
- teritorială a oraşului Ianca se reorganizează începând cu data de 1 septembrie 2011, astfel: 

a)- ORDONATOR DE CREDITE:- Liceul Teoretic „Constantin Angelescu" Ianca - unitate de 
învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică şi compartiment financiar-contabil propriu, cu 
sediul în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167; 

b)- ORDONATOR DE CREDITE:- Grupul Şcolar „Nicolae Oncescu" Ianca - unitate de 
învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică şi compartiment financiar-contabil propriu, cu 
sediul în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.13; 

c)- ORDONATOR DE CREDITE:- Şcoala cu clasele I-VIII Plopu - unitate de învăţământ 
preuniversitar de stat cu personalitate juridică şi compartiment financiar-contabil propriu, cu sediul în 
oraşul Ianca, satul Plopu nr.264;- UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE:- Şcoala cu clasele I-IV 
Oprişeneşti, Grădiniţa Plopu şi Grădiniţa Oprişeneşti; 

d)- ORDONATOR DE CREDITE:- Şcoala cu clasele I-VIII Perişoru - unitate de învăţământ 
preuniversitar de stat cu personalitate juridică şi compartiment financiar-contabil propriu, cu sediul în 
oraşul Ianca, satul Perişoru nr.16;- UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE:- Grădiniţa Perişoru, Grădiniţa 
Berleşti şi Grădiniţa Tîrlele Filiu; 

e)- ORDONATOR DE CREDITE:- Grădiniţa Ianca- unitate de învăţământ preşcolar de stat cu 
personalitate juridică şi compartiment financiar-contabil propriu, cu sediul în oraşul Ianca, str. Gării nr.8; 

(2) Se avizează favorabil planurile de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat de pe raza administrativ - teritorială a oraşului Ianca, reorganizate conform alin.(1), începând cu anul 
şcolar 2011-2012, potrivit anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 
Nr.11/2005 privind reorganizarea reţelei şcolare de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

DORU POPA ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.39 
din 31 martie 2011 

privind: acordul consiliului local pentru înfiinţarea în oraşul Ianca a unui centru de 
permanenţă fix, în vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale primare. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 31 martie 2011; 

Având în vedere: 
-adresa Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Brăila nr. 1993/22 martie 2011, 

prin care se propune înfiinţarea unui centru de permanenţă fix în oraşul Ianca în vederea 
asigurării continuităţii asistenţei medicale primare; 

-dispoziţiile art.3, art.4 alin.(1) şi art.6 alin.(1) din Legea nr.263/2004 privind 
asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-dispoziţiile art.2, art.3, art.12 alin.(1) lit.c), art.13 alin.(2) lit.c) şi f), art.18 alin.(1) 
lit.a) şi alin.(4), art.36 şi art.41 din Normele metodologice cu privire la asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin 
Ordinul comun nr.1024/496/2008 al M.S.P. şi M.A.I.; 

-referatul de aprobare al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 
din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.3, art.45 
alin.(3) 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.-Consiliul local al oraşului Ianca este de acord cu înfiinţarea unui centru de 
permanenţă fix pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare. 

Art.2.-(1)În vederea înfiinţării centrului de permanenţă fix de către Direcţia de 
Sănătate Publică a judeţului Brăila, consiliul local pune la dispoziţie, prin contract de 
comodat, spaţiul necesar în incinta Unităţii de Asistenţă Medico Socială din oraşul Ianca, 
str.Teilor nr.74, pentru care s-a emis Autorizaţia sanitară de funcţionare nr.17197/2004. 

(2) Pentru funcţionalitatea centrului de permanenţă, consiliul local mai asigură 
personalul auxiliar, dotarea minimală şi utilităţile necesare, potrivit normelor 
metodologice aprobate prin Ordinul comun al M.S.P. şi M.A.I. nr.1024/496/2008. 

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 
directorul Unităţii de Asistenţă Medico Socială din subordinea consiliului local. 

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin 
grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

DORU POPA ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.40 
din 28 aprilie 2011 

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului 
Ianca din data de 28 aprilie 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă 
ordinară la data de 28 aprilie 2011; 

Având în vedere: 

- dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- dispoziţiile art. 9 şi art. 10 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin HCL nr. 84 
din anul 2004; 

În temeiul prevederilor 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. 

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local NICU ZAMFIR este 
ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 
28 aprilie 2011, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul verbal şi 
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

NICU ZAMFIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.41 
din 28 aprilie 2011 

privind: aprobarea Regulamentului referitor la implicarea publicului în elaborarea 
sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului oraşului Ianca. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 28 aprilie 2011; 

Având în vedere: 
-dispoziţiile art.2 din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului nr.2701/30.12.2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi urbanism; 

-dispoziţiile art.36 alin.(12) lit.g) şi art.58 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

-dispoziţiile art.2 lit.b) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de urbanism 
şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi 
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

/V 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.2 lit.c) şi alin.5 lit.c), 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; 

Art.1.-Se aprobă Regulamentul referitor la implicarea publicului în 
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului oraşului 
Ianca, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează primarul şi compartimentul de urbanism şi amenajarea teritoriului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi 
prin grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

NICU ZAMFIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.42 
din 28 aprilie 2011 

privind: retragerea dreptului de folosinţă asupra unui teren atribuit în baza Legii 
nr.15/2003 domnului Vîlcu Gabriel. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 28 aprilie 2011; 

Având în vedere: 
-refuzul domnului Vîlcu Gabriel, domiciliat în oraşul Ianca, str.Sărăţeni nr.33, 

judeţul Brăila, de a se prezenta pentru întocmirea procesului verbal de predare-primire a 
terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 prin H.C.L.Nr.36/2005, coroborat cu 
existenţa unei solicitări pentru atribuirea acestui teren în vederea construirii unei 
locuinţe; 

-dispoziţiile art.6 alin.(2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală şi ale art.4 din Normele metodologice pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. 
nr.896/2003; 

-Procesul verbal nr.13134/83/19.04.2011 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei 
primarului nr.908/2003, cu propunerea de retragere a dreptului de folosinţă a terenului 
domnului Vîlcu Gabriel; 

-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din 
cadrul consiliului local; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-Se retrage dreptul de folosinţă asupra terenului - lotul nr.19A din satul 
Plopu - atribuit în baza Legii nr.15/2003, prin H.C.L. Nr.36/2005, domnului Vîlcu 
Gabriel domiciliat în oraşul Ianca, str.Sărăţeni nr.33, judeţul Brăila, ca urmare a 
neînceperii lucrărilor de construire a locuinţei în termenul prevăzut de lege. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 
biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin 
grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

NICU ZAMFIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.43 
din 28 aprilie 2011 

privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 domnului Mocanu 
Nicolae, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
aprilie 2011; 

Având în vedere: 
-cererea nr.20319/84/23.11.2010, prin care domnul Mocanu Nicolae domiciliat în oraşul 

Ianca, satul Plopu nr.550, judeţul Brăila, solicită atribuirea unui teren în folosinţă gratuită pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003; 

-dispoziţiile art.4 şi art.5 (2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală şi ale art.5 din Normele metodologice pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. 
nr.896/2003; 

-dispoziţiile art.3 din H.C.L. nr.64/30.10.2003, privind validarea inventarului terenurilor 
care pot fi atribuite tinerilor pentru realizarea de locuinţe proprietate personală; 

-Procesul verbal nr.13135/84/19.4.2011 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei 
primarului nr.908/2003, cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren, lotul 
nr.19A- în suprafaţă de 500 mp- din satul Plopu, devenit disponibil ca urmare a retragerii 
dreptului de folosinţă doamnei Irimia Sabina potrivit H.C.L.Nr.42/28.04.2011; 

-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-Se aprobă cererea domnului Mocanu Nicolae, domiciliat în oraşul Ianca, satul 
Plopu nr.550, judeţul Brăila şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 500 mp -
lotul nr.19A din satul Plopu - în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală în 
condiţiile Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2.-Beneficiarul terenului aprobat potrivit art.1 este obligat să înceapă construirea 
locuinţei în termen de 1 an de la data încheierii contractului de atribuire în folosinţă gratuită a 
terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.3.-În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art.2, prin hotărâre a consiliului local 
se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în cauză. 

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi biroul de 
urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

NICU ZAMFIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.44 
din 28 aprilie 2011 

privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 doamnei Pană 
Emilia, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
aprilie 2011; 

Având în vedere: 
-cererea nr.85/19.04.2011, prin care doamna Pană Emilia domiciliată în oraşul Ianca, str. 

Primăverii nr.178, judeţul Brăila, solicită atribuirea unui teren în folosinţă gratuită pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003; 

-dispoziţiile art.4 şi art.5 (2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală şi ale art.5 din Normele metodologice pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. 
nr.896/2003; 

-dispoziţiile art.1 alin.(3) din H.C.L. nr.90/29.10.2009, privind aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu -str.Zorilor- şi completarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite 
tinerilor pentru realizarea de locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr.15/2003; 

-Procesul verbal nr.13141/85/19.4.2011 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei 
primarului nr.908/2003, cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren, lotul nr.49-
în suprafaţă de 300 mp- din oraşul Ianca, str.Zorilor; 

-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-Se aprobă cererea doamnei Pană Emilia domiciliată în oraşul Ianca, str. Primăverii 
nr.178, judeţul Brăila şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 300 mp - lotul 
nr.49 din oraşul Ianca, str.Zorilor - în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală în 
condiţiile Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2.-Beneficiara terenului aprobat potrivit art.1 este obligată să înceapă construirea 
locuinţei în termen de 1 an de la data încheierii contractului de atribuire în folosinţă gratuită a 
terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.3.-În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art.2, prin hotărâre a consiliului local 
se retrage beneficiarei dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în cauză. 

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi biroul de 
urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

NICU ZAMFIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.45 
din 28 aprilie 2011 

privind: concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local 
Societăţii Comerciale Daria Cosmi SRL Oprişeneşti - proprietara construcţiei situate pe acest 
teren. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
aprilie 2011; 

Având în vedere: 
-adresa Societăţii Comerciale Daria Cosmi SRL Oprişeneşti nr.14/12582/01.04.2011, 

reprezentată de domnul Predeşel Vasile, prin care se solicită concesionarea unui teren din 
domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în incinta fostei CAP 
Oprişeneşti, aferent unei construcţii transmisă în proprietatea societăţii potrivit procesului verbal 
de licitaţie nr.34/06.10.2010 şi facturii nr.VOI/00001/13.10.2010; 

-dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de cadastru şi agricultură 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi 
planul de situaţie al terenului, 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.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) 
lit.b) şi art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-(1) Se aprobă concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat 
de consiliul local în suprafaţă de 3500 mp, situat în incinta fostei CAP Oprişeneşti, Societăţii 
Comerciale Daria Cosmi SRL Oprişeneşti - proprietara construcţiei situate pe acest teren. 

(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este identificat prin planul de situaţie anexat, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Termenul de concesionare este de 49 de ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, 
cu o redevenţă de 0,3 lei/mp/an. 

(4) Redevenţa se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate 
de Direcţia Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal 
pentru plata impozitului pe teren. 

(5) Pentru neplata în termen a redevenţei se datorează majorări de întârziere potrivit legii 
pentru creanţele bugetare. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul, serviciul financiar contabil şi compartimentul de urbanism şi amenajarea teritoriului 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

NICU ZAMFIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.46 
din 28 aprilie 2011 

privind: aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Amenajarea prin 
metode alternative a drumurilor comunale DC 35 Perişoru - Berleşti şi DC 36 
Perişoru - Tîrlele Filiu". 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 28 aprilie 2011; 

Având în vedere: 
-oportunitatea participării oraşului Ianca la Proiectul prioritar „10.000 de km 

drumuri judeţene şi de interes local" din Programul naţional de dezvoltare a 
infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul managerului de proiecte din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de fezabilitate, precum şi 
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

/V 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d), 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; 

Art.1.-Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Amenajarea prin 
metode alternative a drumurilor comunale DC 35 Perişoru - Berleşti şi DC 36 
Perişoru - Tîrlele Filiu" în cadrul Proiectului prioritar „10.000 de km drumuri 
judeţene şi de interes local" din Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, 
derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, potrivit 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează primarul şi managerul de proiecte din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi 
prin grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

NICU ZAMFIR ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.47 
din 26 mai 2011 

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului 
Ianca din data de 26 mai 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă 
ordinară la data de 26 mai 2011; 

Având în vedere: 

- dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- dispoziţiile art. 9 şi art. 10 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin HCL nr. 84 
din anul 2004; 

În temeiul prevederilor 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. 

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Mircea Mircescu este 
ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 
26 mai 2011, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul verbal şi 
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

MIRCEA MIRCESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.48 
din 26 mai 2011 

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Construire 
instalaţie de tratare a nămolului şi a apelor reziduale din forajul sondelor" realizat 
de către S.C.ECOSERVICE S.R.L.Moineşti. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 26 mai 2011; 

Având în vedere: 
-necesitatea construirii instalaţiei de tratare a nămolului şi a apelor 

reziduale din forajul sondelor de către S.C.ECOSERVICE S.R.L.Moineşti, pe raza 
satului Perişoru; 

-dispoziţiile art.25, art.45 lit.c), art.48 şi art.56 alin.(6) din Legea 
nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind unele măsuri pentru 
realizarea construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi 
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu Planul 
Urbanistic de Detaliu, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.-Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Construire 
instalaţie de tratare a nămolului şi a apelor reziduale din forajul sondelor" realizat 
de către S.C.ECOSERVICE S.R.L.Moineşti, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează primarul şi biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi 
prin grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice . 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

MIRCEA MIRCESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.49 
din 26 mai 2011 

privind: trecerea unui teren din domeniul public al oraşului administrat de consiliul local în domeniul 
privat al oraşului administrat de consiliul local şi concesionarea acestuia domnului Năstăşel Marin, în 
vederea extinderii spaţiului comercial pe care îl deţine în proprietate la parterul blocului B3. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 mai 
2011; 

Având în vedere: 

-cererea nr.13.807/11.05.2011 a domnului Năstăşel Marin din oraşul Ianca, str. Calea Brăilei 
nr.18, bl.B3, sc.2, etj.1, ap.11, prin care se solicită concesionarea unui teren din domeniul public al 
oraşului în vederea extinderii spaţiului comercial pe care îl deţine în proprietate la parterul blocului B3; 

-dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor; 

-dispoziţiile art.8 alin.(1), art.10 alin.(2) şi art.11 alin.(1) lit.a) din Legea privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi 
planul de situaţie al terenului, 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) 
şi art.123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Art.1.-(1) Se aprobă trecerea unui teren din domeniul public al oraşului administrat de 
consiliul local în domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local în suprafaţă de 18,5 mp. şi 
concesionarea acestuia domnului Năstăşel Marin din oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.18, bl.B3, 
sc.2, etj.1, ap.11, în vederea extinderii spaţiului comercial pe care îl deţine în proprietate la parterul 
blocului B3. 

(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în intravilanul oraşului Ianca, limitrof blocului B3, 
fiind identificat prin planul de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Termenul de concesionare este de 49 de ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, cu o 
redevenţă anuală de 15 lei mp/an, la care se adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal. 

(4) Redevenţa se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de 
Direcţia Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru 
plata impozitului pe teren. 

(5) Pentru neplata în termen a redevenţei şi a taxei se datorează dobânzi şi penalităţi de 
întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, 
serviciul financiar contabil şi biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

MIRCEA MIRCESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.50 
din 26 mai 2011 

privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 domnului 
Colibanschi Cornel, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 
mai 2011; 

Având în vedere: 
-cererea nr.86/17.05.2011, prin care domnul Colibanschi Cornel domiciliat în oraşul 

Ianca, satul Perişoru nr.46, judeţul Brăila, solicită atribuirea unui teren în folosinţă gratuită 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003; 

-dispoziţiile art.4 şi art.5 (2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală şi ale art.5 din Normele metodologice pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. 
nr.896/2003; 

-dispoziţiile art.3 din H.C.L. nr.64/30.10.2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind validarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite tinerilor pentru realizarea de 
locuinţe proprietate personală; 

-Procesul verbal nr.86/17.05.2011 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei primarului 
nr.908/2003, cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren, lotul nr.10A- în 
suprafaţă de 300 mp- din satul Perişoru; 

-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-Se aprobă cererea domnului Colibanschi Cornel domiciliat în oraşul Ianca, satul 
Perişoru nr.46, judeţul Brăila, şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 300 mp -
lotul nr.10A din satul Perişoru - în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală în 
condiţiile Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2.-Beneficiarul terenului aprobat potrivit art.1 este obligat să înceapă construirea 
locuinţei în termen de 1 an de la data încheierii contractului de atribuire în folosinţă gratuită a 
terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.3.-În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art.2, prin hotărâre a consiliului local 
se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în cauză. 

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi biroul de 
urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

MIRCEA MIRCESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O TĂ R Â R E A Nr.51 
din 26 mai 2011 

privind: vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local Societăţii 
Comerciale MOBILA COM SRL Ianca, proprietara construcţiei ridicate pe acest teren. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 mai 2011; 

Având în vedere: 

-cererea nr.11591/25.02.2011 a Societăţii Comerciale MOBILA COM SRL Ianca, reprezentată de 
doamna Prunău Florica, prin care se solicită cumpărarea terenului deţinut în concesiune în suprafaţă totală 
de 203 mp, teren aferent construcţiei realizate de către societate potrivit Autorizaţiilor de construire 
nr.6/2003 şi nr.49/2007, exercitându-şi în acest fel, în calitate de constructor de bună-credinţă, dreptul de 
preempţiune prevăzut de art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

-Încheierea Biroului de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Făurei, privind intabularea dreptului 
de proprietate privată asupra terenului în suprafaţă de 203 mp pentru oraşul Ianca, precum şi intabularea 
dreptului de proprietate privată asupra construcţiei situate pe acest teren pentru S.C. MOBILA COM 
S.R.L.Ianca; 

-Hotărârea Consiliului Local nr.87/30 septembrie 2010 privind însuşirea Inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al oraşului, unde la poziţia nr.3 se regăseşte evidenţiat terenul supus vânzării; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, raportul de expertiză tehnică imobiliară şi raportul comisiei 
de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-(1) Se aprobă raportul de evaluare - parte integrantă din prezenta hotărâre - întocmit la data 
de 18.05.2011 de către domnul Lupşa Marinel- expert evaluator ANEVAR , privind stabilirea preţului de 
vânzare în sumă de 8.120 lei, respectiv 1.971 Euro, al terenului în suprafaţă de 203 mp care face parte din 
domeniul privat al oraşului Ianca administrat de consiliul local. 

(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) Societăţii Comerciale MOBILA COM SRL 
Ianca, în calitate de titulară a contractului de concesiune a terenului, de proprietară a construcţiei ridicate 
pe acest teren şi de beneficiară a dreptului de preempţiune potrivit art.123 alin.(3) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Preţul de 1.971 Euro va fi plătit la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în lei la 
cursul oficial comunicat de B.N.R în ziua plăţii, la casieria primăriei sau prin ordin de plată în contul 
oraşului nr. RO86TREZ15421370201XXXXX deschis la Trezoreria Ianca. 

Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare cad în sarcina 
cumpărătorului. 

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului. 
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 

şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

MIRCEA MIRCESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.52 
din 26 mai 2011 

privind: vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local soţilor Costachi 
Ionel şi Costachi Garofiţa. proprietarii construcţiilor ridicate pe acest teren. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 mai 2011; 

Având în vedere: 
-cererea nr.13846/12.05.2011 a soţilor Costachi Ionel şi Costachi Garofiţa, prin care se solicită 

cumpărarea terenului în suprafaţă totală de 1710 mp.(în acte), respectiv 1693 mp.(real măsurat), deţinut în 
concesiune potrivit Contractului nr.551/31.03.2005 şi Actului adiţional nr.1/15.05.2009, teren aferent 
construcţiilor cumpărate de către petenţi potrivit Contractului de vânzare cumpărare nr.889/30.04.2009, 
exercitându-şi în acest fel dreptul de preempţiune prevăzut de art.123 alin.(3) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Încheierea Biroului de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Făurei nr.5365/06.05.2009, privind 
intabularea dreptului de proprietate privată asupra terenului în suprafaţă totală de 1710 mp.(în acte), 
respectiv 1693 mp.(real măsurat) pentru oraşul Ianca, precum şi intabularea dreptului de proprietate 
privată asupra construcţiilor situate pe acest teren pentru soţii Costachi Ionel şi Costachi Garofiţa; 

-Hotărârea Consiliului Local nr.87/30 septembrie 2010 privind însuşirea Inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al oraşului, unde la poziţia nr.12 se regăseşte evidenţiat terenul supus 
vânzării; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, raportul de expertiză tehnică imobiliară şi raportul comisiei 
de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

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

Art.1.-(1) Se aprobă raportul de evaluare - parte integrantă din prezenta hotărâre - întocmit la data 
de 14.05.2011 de către domnul Lupşa Marinel- expert evaluator ANEVAR , privind stabilirea preţului de 
vânzare în sumă de 13.544 lei, respectiv 3.301 Euro, al terenului situat în intravilanul satului Oprişeneşti 
în suprafaţă de 1710 mp.(în acte), respectiv 1693 mp.(real măsurat), care face parte din domeniul privat al 
oraşului Ianca administrat de consiliul local. 

(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) soţilor Costachi Ionel şi Costachi Garofiţa, în 
calitate de titulari ai contractului de concesiune a terenului, de proprietari ai construcţiilor existente pe 
acest teren şi de beneficiari ai dreptului de preempţiune potrivit art.123 alin.(3) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Preţul de 3.301 Euro va fi plătit la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în lei la 
cursul oficial comunicat de B.N.R în ziua plăţii, la casieria primăriei sau prin ordin de plată în contul 
oraşului nr. RO86TREZ15421370201XXXXX deschis la Trezoreria Ianca. 

Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare cad în sarcina 
cumpărătorilor. 

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului. 
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 

şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

MIRCEA MIRCESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.53 
din 26 mai 2011 

privind: rectificarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea consiliului 
local pe anul 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 26 mai 2011; 

Având în vedere: 
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor 

Publice şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit.a) 

pct.14, art.45 alin.(2) lit.a) 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 de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Serviciilor 
Publice din subordinea consiliului local, aprobat prin H.C.L. nr.18/10.02.2011, se 
rectifică după cum urmează : 

I.-INFLUENŢE VENITURI - veniturile bugetului D.S.P. se suplimentează cu 
suma de 440.000 lei, din care 190.000 lei, inclusiv TVA, reprezintă veniturile restante de 
încasat la 31 decembrie 2010 şi 250.000 lei reprezintă suma din TVA care va fi încasată 
pe anul 2011; 

II.-INFLUENŢE CHELTUIELI - cheltuielile bugetului D.S.P. se suplimentează 
cu suma de 440.000 lei, repartizată astfel: 

a)- 250.000 lei în capitolul de cheltuieli materiale; 
b)- 190.000 lei în capitolul de cheltuieli cu furnizorii; 

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea 
consiliului local pe anul 2011, rectificat , este prevăzut în anexă care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul 
Direcţiei Serviciilor Publice de sub autoritatea consiliului local. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin 
grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

MIRCEA MIRCESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.54 
din 26 mai 2011 

privind: acordarea unui mandat special primarului, în calitate de reprezentant al oraşului Ianca în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Eco-Dunărea" Brăila. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data de 26 
mai 2011; 

Având in vedere: 

-adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco -Dunărea" Brăila nr.294 din 
17.05.2011, prin care se solicită acordarea unui mandat special primarului oraşului Ianca pentru 
a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei documentele aferente proiectului „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila; 

-Hotărârea Consiliului Local nr.93/06.11.2008, privind aderarea oraşului Ianca la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Eco-Dunărea" Brăila; 

-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul 
consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.11, art.12 alin.(1), art.36 alin.(1), alin. (2) lit.e) şi alin.(7) lit.a) 
şi c), art.37, art.45 alin.(1) şi alin.(2) lit.a) şi d), art.62 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.-Se mandatează domnul Fănel George Chiriţă - primarul oraşului Ianca- cetăţean 
român, născut la data de 01.03.1971, domiciliat în oraşul Ianca, str.Teilor nr.53, posesor al CI 
seria XR nr.189313 eliberată de Poliţia Ianca la data de 06.04.2005, ca reprezentant al oraşului 
Ianca, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco -
Dunărea" Brăila, pentru: 

a)-aprobarea Studiului de fezabilitate aferent proiectului „Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Brăila, conform Anexei nr. 1; 

b)-aprobarea Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul 
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila, conform Anexei nr.2; 

c)-aprobarea Planului de evoluţie a tarifelor din cadrul proiectului„Sistem de management 
integrat al deşeurilor în judeţul Brăila, conform Anexei nr.3; 

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către domnul primar Fănel George 
Chiriţă, personal prin participarea la Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Eco-Dunărea" Brăila. 

Art.3.- Prin grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice, prezenta 
hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco-Dunărea" Brăila şi 
adusă la cunoştinţă publică. 

Art.4.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

MIRCEA MIRCESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.55 
din 30 iunie 2011 

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului 
Ianca din data de 30 iunie 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă 
ordinară la data de 30 iunie 2011; 

Având în vedere: 

- dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- dispoziţiile art. 9 şi art. 10 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin HCL nr. 84 
din anul 2004; 

În temeiul prevederilor 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. 

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Florea Lupu este ales 
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 30 
iunie 2011, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul verbal şi 
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

FLOREA LUPU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.56 
din 30 iunie 2011 

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Extindere anexe 
exploataţie agricolă-construire magazie de cereale - în satul Berleşti", realizat de către 
domnul Chiriţă Tudorache. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 30 iunie 2011; 

Având în vedere: 
-Certificatul de urbanism nr.22/04.04.2011 emis pentru terenul concesionat 

domnului Chiriţă Tudorache, potrivit H.C.L.nr.5/2011, prin care s-a solicitat 
întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Extindere anexe 
exploataţie agricolă-construire magazie de cereale-în satul Berleşti"; 

-dispoziţiile art.25, art.45 lit.c), art.48 şi art.56 alin.(6) din Legea nr.350/2001, 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind unele măsuri pentru 
realizarea construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi 
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu Planul 
Urbanistic de Detaliu, 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.b) şi c), art.45 alin.(2) 
lit.e) şi alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.-Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Extindere 
anexe exploataţie agricolă - construire magazie de cereale - în satul Berleşti", realizat 
de către domnul Chiriţă Tudorache, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre . 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează primarul şi biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin 
grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice . 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

FLOREA LUPU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.57 
din 30 iunie 2011 

privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului 
administrat de consiliul local, în vederea amenajării unui parc de utilaje agricole în oraşul Ianca. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 
2011. 

Având în vedere: 
-cererea nr.11350/18.02.2011 prin care domnul Pîrlog Florian domiciliat în oraşul Ianca, 

str.Zorilor nr.69, judeţul Brăila, solicită concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului 
administrat de consiliul local, situat în vecinătatea locuinţei sale, în vederea amenajării unui parc de 
utilaje agricole; 

-dispoziţiile art.3, art.4, art.5 lit.b), art.7, art.9, art.10, art.12 şi art.14 lit.a) din OG nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007; 

-dispoziţiile art.1, art.5 alin. (2) şi art.8 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a OUG 
nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG 
nr.168/2007; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate, 
instrucţiunile şi caietul de sarcini, 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.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi 
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.-(1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren în suprafaţă 
de 1632 mp, din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în oraşul Ianca, 
str.Zorilor, în vederea amenajării unui parc de utilaje agricole. 

(2)Terenul este identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre şi 
se concesionează pe o perioadă de 10 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii. 

(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 0,60 lei/mp/an. Redevenţa rezultată în urma 
licitaţiei publice se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia 
Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata 
impozitului pe teren. 

(4) Pentru neplata în termen a redevenţei se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit 
legii pentru creanţele bugetare. 

(5) Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare este de 10% din 
valoarea redevenţei pe un an. 

(6) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia prevăzută la pct. 
4.2 din Instrucţiunile de atribuire a contractului de concesiune. 

(7) Publicitatea licitaţiei se va realiza potrivit art. 21 din O.U.G. nr. 54/2006 şi Normelor 
metodologice aprobate prin H.G. nr. 168/2007. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, 
serviciul financiar contabil şi biroul de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

FLOREA LUPU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.58 
din 30 iunie 2011 

privind: trecerea unui teren din domeniul public al oraşului administrat de consiliul local în domeniul 
privat al oraşului administrat de consiliul local şi concesionarea acestuia familiei Gârbă Panait şi Gârbă 
Constanţa. în vederea construirii unui balcon la apartamentul nr.1 pe care îl deţine în proprietate la 
parterul blocului B5, scara 1, din oraşul Ianca, str.Nicolae Oncescu nr.7, judeţul Brăila. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 
2011; 

Având în vedere: 
-cererea nr.13.834/12.05.2011 a doamnei Gârbă Constanţa din oraşul Ianca, str. Nicolae 

Oncescu nr.7, bl.B5, sc.1, parter, ap.1, prin care se solicită concesionarea unui teren din domeniul 
public al oraşului în vederea construirii unui balcon la acest apartament; 

-dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor; 

-dispoziţiile art.8 alin.(1), art.10 alin.(2) şi art.11 alin.(1) lit.a) din Legea privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi 
planul de situaţie al terenului, 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) 
şi art.123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-(1) Se aprobă trecerea unui teren din domeniul public al oraşului administrat de 
consiliul local în domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local în suprafaţă de 4,2 mp şi 
concesionarea acestuia familiei Gârbă Panait şi Gârbă Constanţa, în vederea construirii unui balcon la 
apartamentul nr.1 pe care îl deţine în proprietate la parterul blocului B3, scara 1, din oraşul Ianca, str. 
Nicolae Oncescu nr.7, judeţul Brăila. 

(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în intravilanul oraşului Ianca, limitrof blocului B5, 
fiind identificat prin planul de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Termenul de concesionare este de 49 de ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, cu o 
redevenţă anuală de 15 lei mp/an, la care se adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal. 

(4) Redevenţa se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de 
Direcţia Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru 
plata impozitului pe teren. 

(5) Pentru neplata în termen a redevenţei şi a taxei se datorează dobânzi şi penalităţi de 
întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, 
serviciul financiar contabil şi biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

FLOREA LUPU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.59 
din 28 iulie 2011 

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului 
Ianca din data de 28 iulie 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă 
ordinară la data de 28 iulie 2011; 

Având în vedere: 

- dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- dispoziţiile art. 9 şi art. 10 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin HCL nr. 84 
din anul 2004; 

În temeiul prevederilor 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. 

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Ionel Păun este ales 
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 28 
iulie 2011, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul verbal şi 
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IONEL PĂUN ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.60 
din 28 iulie 2011 

privind: retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit în baza Legii 
nr.15/2003 domnului Dulvară Florin. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 28 iulie 2011; 

Având în vedere: 
-cererea nr.14185/21.06.2011, prin care domnul Dulvară Florin, cu domiciliul 

actual în comuna Şuţeşti, judeţul Brăila, solicită retragerea dreptului de folosinţă gratuită 
asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 prin H.C.L.Nr.15/2004, coroborată cu 
existenţa unei solicitări similare a acestui teren în vederea construirii unei locuinţe; 

-dispoziţiile art.6 alin.(2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală şi ale art.4 din Normele metodologice pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. 
nr.896/2003; 

-Procesul verbal nr.14185/15.07.2011 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei 
primarului nr.908/2003, cu propunerea de retragere a dreptului de folosinţă a terenului 
domnului Dulvară Florin; 

-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din 
cadrul consiliului local; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-Se retrage dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului-lotul nr.38A din 
oraşul Ianca,str.Mecanizatorilor,atribuit în baza Legii nr.15/2003-prin H.C.L. Nr.15/2004, 
domnului Dulvară Florin cu domiciliul actual în comuna Şuţeşti, judeţul Brăila, ca 
urmare a neînceperii lucrărilor de construire a locuinţei în termenul prevăzut de lege. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 
biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin 
grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IONEL PĂUN ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.61 
din 28 iulie 2011 

privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 domnului Parnică Ion, în 
vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iulie 
2011; 

Având în vedere: 
-cererea nr.87/15.07.2011, prin care domnul Parnică Ion domiciliat în oraşul Ianca, 

str.Castanilor nr.2, judeţul Brăila, solicită atribuirea unui teren în folosinţă gratuită pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003; 

-dispoziţiile art.4 şi art.5 (2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi ale art.5 din 
Normele metodologice pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. nr.896/2003; 

-dispoziţiile art.3 din H.C.L. nr.64/30.10.2003-cu modificările şi completările ulterioare, 
privind validarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite tinerilor pentru realizarea de locuinţe 
proprietate personală; 

-Procesul verbal nr.87/17.07.2011 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei primarului 
nr.908/2003, cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren, lotul nr.38A- în suprafaţă 
de 500 mp- din oraşul Ianca, str.Mecanizatorilor, devenit disponibil ca urmare a retragerii dreptului 
de folosinţă domnului Dulvară Florin potrivit H.C.L.Nr.62/28.07.2011; 

-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local; 

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

Art.1.-Se aprobă cererea domnului Parnică Ion, domiciliat în oraşul Ianca, str.Castanilor nr.2, 
judeţul Brăila şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 500 mp - lotul nr.38A din 
oraşul Ianca, str.Mecanizatorilor - în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală în 
condiţiile Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2.-Beneficiarul terenului aprobat potrivit art.1 este obligat să înceapă construirea 
locuinţei în termen de 1 an de la data încheierii contractului de atribuire în folosinţă gratuită a 
terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.3.-În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art.2, prin hotărâre a consiliului local se 
retrage beneficiarului dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în cauză. 

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi biroul de 
urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IONEL PĂUN ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.62 
din 28 iulie 2011 

privind: aderarea oraşului Ianca la Societatea Naţională de Cruce Roşie din 
România, Filiala Judeţeană Brăila. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 28 iulie 2011; 

Având în vedere: 
-adresa Filialei Brăila nr.148/04.07.2011, prin care se adresează invitaţia 

Consiliului local al oraşului Ianca de a adera la Societatea Naţională de Cruce 
Roşie din România şi de a o sprijini financiar în acţiunile ei umanitare; 

-dispoziţiile art.8 şi art.15 lit.a) din Legea Societăţii Naţionale de Cruce 
Roşie din România nr.139/1995, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul contabilului şef din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din 
cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.10, art.17, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) 
lit.a), art.45 alin.(2) lit.f) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-(1) Se aprobă aderarea oraşului Ianca la Societatea Naţională de Cruce 
Roşie din România, Filiala Judeţeană Brăila. 

(2) Calitatea de membru al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 
va fi prevăzută în statutul oraşului Ianca. 

Art.2.-Reprezentarea oraşului Ianca în cadrul Societăţii Naţionale de Cruce 
Roşie - Filiala Judeţeană Brăila, se asigură de către primar sau împuternicitul 
acestuia. 

Art.3.-Obligaţiile financiare rezultate din aderarea prevăzută la art.1 se 
suportă din bugetul local al oraşului Ianca în limita sumei de 1500 lei/an, cu titlu 
de cotizaţie. 

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
şi serviciul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi 
prin grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IONEL PĂUN ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.63 
din 28 iulie 2011 

privind: actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local al Oraşului Ianca. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
iulie 2011; 

Având în vedere: 
-adresa nr.2112548/24.12.2010 a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date, privind necesitatea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local 
al Oraşului Ianca. 

-dispoziţiile art.1 alin.(1), art.4 alin.(1) şi art.9 alin.(3) din O.G.nr.84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
aprobată prin Legea nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

-dispoziţiile art.4 alin.(1) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului 
de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin 
H.G.nr.2104/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

-dispoziţiile art.I, pct.14, lit.a) din Legea nr.13/2011 privind aprobarea O.U.G. nr.63/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

-Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr.38/2006 privind arondarea localităţilor, unde nu 
funcţionează formaţiuni de evidenţă informatizată a persoanelor, la serviciile publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor nou înfiinţate; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului Serviciului Public Comunitar Local 
de Evidenţă a Persoanelor şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 

-adresa nr.1953988/22.06.2011 a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date privind avizul favorabil, cu recomandări, asupra Regulamentului şi anexelor 
aferente; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), 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) Se actualizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local al Oraşului Ianca, 
potrivit anexei nr. 1. 

(2) Se aprobă Organigrama cu numărul de personal şi Ştatul de funcţii ale S.P.C.L.E.P. 
Ianca, potrivit anexelor nr.2 şi 3. 

(3) Se actualizează fişa postului şefului S.P.C.L.E.P. Ianca, potrivit anexei nr.4. 
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi şeful 

serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor. 
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 
Art.4.-Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IONEL PĂUN ALEXANDRU STERIAN 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA - JUD. BRĂILA 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

AVIZAT, 
ŞEFUL D.E.P.A.B.D 

Chestor de poliţie 

Dr. MANOLOIU CONSTANTIN 

R E G U L A M E N T U L 

nr. din . . 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 
SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR AL ORAŞULUI IANCA 

ANEXA NR.1 LA H.C.L. nr. 63 din 28 iulie 2011 

CAPITOLUL I 



DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului Ianca, 
denumit în continuare serviciu public comunitar, se organizează sub autoritatea 
consiliului local, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 
evidenţa a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 2 - (1) Serviciul public comunitar este constituit, potrivit prevederilor art. 4 
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, prin reorganizarea compartimentului 
de stare civilă din aparatul de specialitate al primarului şi a formaţiunii locale de 
evidenţă informatizată a persoanei. 

(2) Serviciul public comunitar se constituie la nivel de compartiment fără 
personalitate juridică prin hotărâre a consiliului local. 

Art. 3 - (1) Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competenţele 
ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor 
normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor în sistem de 
ghişeu unic. 

(2) Activitatea serviciului public comunitar local se desfăşoară în interesul 
persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în 
executarea legii. 

Art. 4 - Activitatea serviciului public comunitar este coordonată şi controlată 
metodologic, în mod unitar, de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., şi de Serviciul 
Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor al judeţului Brăila. 

Art. 5 - (1) Serviciul public comunitar asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi 
eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de 
identitate şi a cărţilor de alegător, precum şi desfăşurarea activităţilor de primire a 
cererilor şi de eliberare a paşapoartelor simple electronice, a permiselor de 
conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a plăcilor cu numere de 
înmatriculare, în sistem de ghişeu unic. 

(2) În vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este investit, serviciul 
public comunitar colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi cooperează cu autorităţile publice, precum şi cu 
persoane fizice şi persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit 
prevederilor actelor normative în vigoare. 



CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR 

Art. 6 - (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale serviciului public comunitar se aprobă prin hotărâre a Consiliului 
local al oraşului Ianca, cu avizul prealabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrare a Bazelor de Date şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

(2) Organigrama serviciului public comunitar este prevăzută în anexa nr. 2 
la hotărârea consiliului local. 

(3) Statul de funcţii al serviciului public comunitar este prevăzut în anexa 
nr. 3 la hotărârea consiliului local. 

Art. 7 - Serviciul public comunitar are atribuţii pe linie de: 
a) - evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate; 
b) - stare civilă; 
c) - eliberare a paşapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a 
certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor; 
d) - informatică; 
e) - secretariat-arhivă şi relaţii publice; 
f) - ţine evidenţa listelor electorale permanente. 

Art. 8 - (1) Serviciul public comunitar exercită atribuţiile ce-i sunt conferite de lege 
pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza de 
competenţă. 

(2) În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la 
bază relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de coordonare şi de 
control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte. 

(3) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului 
public comunitar şi structurile subordonate acestuia în scopul menţinerii, păstrării şi 
perfecţionării stării de funcţionalitate a serviciului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc 
între şef şi personalul subordonat acestuia. 

Art. 9 - (1) La nivelul serviciului public comunitar, activitatea de control şi 
coordonare este atributul conducerii şi se realizează prin intermediul şefului de 
compartiment. De asemenea, în activitatea de control pe linii specifice de muncă, 
şeful de compartiment poate angrena şi alt personal specializat din cadrul structurilor 
proprii. 

(2) În cadrul compartimentului se stabilesc relaţii de autoritate funcţionale 
în vederea îmbinării în mod unitar a activităţii acestora, a echilibrării sarcinilor şi a 
armonizării eforturilor necesare pentru asigurarea unităţii de acţiune în vederea 
îndeplinirii obiectivelor propuse. 

(3) Activitatea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor 
este coordonată de secretarul oraşului. 

Art. 10 - (1) Serviciul public comunitar primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor 
pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din oraşul Ianca, în care 
funcţionează serviciul. 

(2) Serviciul public comunitar primeşte şi soluţionează cererile 
cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din comunele arondate 
acestui serviciu respectiv: Bordei Verde, Gradiştea, Mircea Vodă, Movila Miresii, 



Racoviţa, Şuţeşti şi Traian, la care nu s-au constituit încă servicii publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor. 

(3) Modificarea arondării actuale a serviciului public comunitar se 
stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea serviciului public 
comunitar judeţean, cu avizul prealabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrare a Bazelor de Date. 

Art. 11 - (1) Conducerea serviciului public comunitar este asigurată de şeful 
compartimentului. 

(2) Şeful serviciului public comunitar este numit sau eliberat din funcţie 
prin dispoziţie a primarului, în condiţiile legii, cu avizul prealabil al Direcţiei pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date în conformitate cu 
prevederile art. 9 alin. (2) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a 
numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare 
şi materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 12 - (1) Şeful serviciului reprezintă Serviciul public comunitar în relaţiile cu 
şefii celorlalte structuri din cadrul primăriei, cu şefii (comandanţii) unităţilor din 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu instituţiile şi organismele din afara 
sistemului Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor legale. 

(2) În aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor de nivel superior, şeful 
serviciului public comunitar emite dispoziţii obligatorii pentru tot personalul din 
subordine, în conformitate cu prevederile legale. 

(3) În condiţiile legii şi reglementărilor specifice, şeful serviciului public 
comunitar poate delega unele atribuţii din competenţa sa altor persoane din 
subordine. 

Art. 13 - (1) Şeful serviciului public comunitar răspunde în faţa autorităţilor 
administraţiei publice locale de întreaga activitate pe care o desfăşoară, potrivit 
prevederilor fişei postului. 

(2) Personalul serviciului public comunitar răspunde de întreaga activitate 
pe care o desfăşoară, în faţa şefului serviciului. 



CAPITOLUL III 

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR 

Art. 14 - Serviciul public comunitar are următoarele atribuţii principale: 
a) întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă; 
b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările 

intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii; 
c) întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii; 
d) întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă 

şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii; 
e) actualizează Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, cu datele de 

identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa în raza de 
competenţă teritorială a serviciului public comunitar; 

f) utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; 
g) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, 

denumit în continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului 
Naţional de Evidenţă a Persoanelor; 

h) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei 
către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii 
economici şi către cetăţeni; 

i) primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea 
eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, paşapoartelor simple 
electronice, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor 
cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciului public 
comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, serviciul public comunitar pentru 
eliberarea şi evidenţă paşapoartelor, respectiv serviciul public comunitar regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 

j) primeşte de la structurile competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, 
paşapoartele simple electronice, permisele de conducere, certificatele de 
înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le 
eliberează solicitanţilor; 

k) ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate; 
l) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii; 
m) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, 

reglementate prin acte normative. 

Secţiunea I 

ATRIBUŢII PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 



ŞI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE 

Art. 15 - În domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, 
Serviciul public comunitar are următoarele atribuţii principale: 
a) primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de 

identitate, cărţilor de alegător, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de 
identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei şi înmânează solicitanţilor 
documentele solicitate; 

b) primeşte şi soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru 
persoanele care îşi schimbă domiciliul din străinătate în România; 

c) primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale 
persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi celor 
aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de 
responsabilitate şi înmânează persoanelor fizice documentele solicitate; 

d) înregistrează, în R.N.E.P., menţiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale 
administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităţilor 
administrativ-teritoriale care are în păstrarea actul de căsătorie de primăriile 
unităţilor administrativ-teritoriale de la domiciliul soţilor care nu are în păstrare 
actul de căsătorie, de notarii publici; 

e) înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de 
lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; 

f) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise 
în formularele necesare eliberării actelor de identitate; 

g) desfăşoară activităţi de distribuire a cărţilor de alegător; 
h) desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor; 
i) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei 

către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii 
economici şi către cetăţeni; 

j) efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă; 
k) identifică - pe baza menţiunilor operative - elementele urmărite, cele cu 

interdicţia prezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în 
vederea luării măsurilor legale ce se impun; 

l) colaborează cu formaţiunile de poliţie, participând la acţiunile şi controalele 
organizate de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, 
campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor 
nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a celor urmărite 
în temeiul legii; 

m) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative 
ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le 
revin, în temeiul legii; 

n) soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, 
Parchet, M.Ap.N., privind verificarea şi identificarea punctuală a persoanelor 
fizice; 

o) acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi 
sanitare şi de protecţie socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate; 

p) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor 
de lucru etc.; 

q) întocmeşte situaţiile statistice şi analizele activităţilor desfăşurate lunar, 
trimestrial şi anual în cadrul serviciului; 

r) asigură gestiunea cărţilor de identitate provizorii şi întocmeşte procesele-verbale 
de scădere din gestiune; 



s) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei 
specifice; 

t) organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele 
locale manuale; 

u) asigură protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, 
precum şi securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispoziţiile 
legale; 

v) sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a 
persoanelor şi raportează dispariţia acestora pe cale ierarhică; 

x) desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor 
cetăţenilor; 
y) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale 
M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în 
temeiul legii; 
z) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de 
lucru etc.; 
aa) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor 
care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor; 
ab) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii; 
ac) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, 
reglementate prin acte normative. 

Secţiunea II 

ATRIBUŢII PE LINIE DE STARE CIVILĂ 



Art. 16 - Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar are următoarele atribuţii 
principale: 
a) întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi 

de deces, în dublu exemplar şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite 
certificate doveditoare, privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate; 

b) primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă, semnate personal de către 
ambii soţi, în faţa ofiţerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de 
căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor, înregistrează 
cererile de divorţ pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieşire al cererilor 
de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, pentru 
eventuala retragere a acestora; 

c) confruntă documentele cu care se face dovada identităţii solicitanţilor (cererile de 
divorţ pe cale administrativă, certificatele de naştere, certificatele de căsătorie şi 
actele de identitate şi, după caz, declaraţiile pe propria răspundere, date în faţa 
ofiţerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuinţă declarată nu este aceeaşi 
cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate) şi 
constituie dosarul de divorţ; 

d) constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile Metodologiei cu 
privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin 
H.G. nr. 64/2011, eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi 
într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare; 

e) solicită prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public 
comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al 
certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi 
înscris pe acesta; 

f) înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimit 
comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I 
sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile prezentei metodologii; 

g) eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe 
actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva 
proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, 
precum şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

h) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de 
stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile 
existente pe marginea actului de stare civilă; 

i) trimite, structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este 
arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data 
întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, 
comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la 
modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate 
ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate 
nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din 
cadrul S.P.C.L.E.P. de la ultimul loc de domiciliu; 

j) trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării 
decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili 
sau recruţilor; 

k) trimite, structurilor de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată 
unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele 
anulate la completare; 



l) întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate 
cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a 
lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică; 

m) dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în 
condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură 
spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă; 

n) atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele 
de coduri precalculate, pe care le păstrează şi arhivează în condiţii de deplină 
securitate; 

o) propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate 
auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică, anual, 
structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P. Brăila; 

p) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, prin 
copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise 
prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei; 

q) primeşte cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă şi documentele 
prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care 
este arondată unitatea administrativ-teritorială; 

r) primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în 
străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, 
schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile 
respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii 
menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării; 

s) primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă 
procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul cu 
propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl 
înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de 
către S.P.C.J.E.P. Brăila; 

t) primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări 
pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare 
civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul 
cu propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P. Brăila, 
pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de 
rectificare de către primarul oraşului Ianca; 

u) primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, 
întocmesc documentaţia şi referatul prin care se propune primarului oraşului 
Ianca emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al 
S.P.C.J.E.P. Brăila; 

v) înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, 
redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite 
de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P. Brăila; 

w) transmite, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, o 
comunicare cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă Direcţiei 
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei 
Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului 
General al Poliţiei Române şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene 
din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al 
solicitantului; 

x) înaintează S.P.C.J.E.P. Brăila exemplarul al II-lea al registrelor de stare civilă, în 
termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, 



după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă - exemplarul 
I; 

y) sesizează imediat S.P.C.J.E.P Brăila, în cazul pierderii sau furtului unor 
documente de stare civilă cu regim special; 

z) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, dovezi care să ateste 
componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate; 

aa) efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire 
ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie 
domiciliate în România; 
ab)efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în vederea avizării de 
către S.P.C.J.E.P. Brăila a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare 
civilă eliberate de autorităţile străine, precum şi a cererilor de rectificare a actelor de 
stare civilă; 
ac)efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în dosarele având drept 
obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare 
civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a 
dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii; 
ad)colaborează cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu maternităţile pentru 
prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a 
căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi 
neînregistraţi la starea civilă; 
ae) colaborează cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială şi unităţile de 
poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a 
persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a 
demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea 
fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu 
identitate necunoscută; 
af) transmite, lunar, la S.P.C.J.E.P. Brăila situaţia indicatorilor specifici; 
ag) transmite, semestrial, la S.P.C.J.E.P. Brăila situaţia căsătoriilor mixte; 
ah) desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor 
cetăţenilor; 
ai) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale 
M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în 
temeiul legii; 
aj) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de 
lucru etc.; 
ak) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei; 
al) execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu 
formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea 
depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă 
şi a persoanelor cu identitate necunoscută; 
am) colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi 
persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi; 
an) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor 
care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor; 
ao) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de stare civilă, reglementate prin 
acte normative. 



Secţiunea III 

ATRIBUŢII PE LINIE DE ELIBERARE A PAŞAPOARTELOR SIMPLE 
ELECTRONICE, A PERMISELOR DE CONDUCERE, A 

CERTIFICATELOR DE INMATRICULARE ŞI A PLĂCILOR CU 
NUMERE DE ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 

Art. 17 - Pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, a permiselor de 
conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a 
vehiculelor, serviciul public comunitar are următoarele atribuţii principale: 
a) primeşte cererile, preia în sistem informatizat imaginile solicitanţilor şi 

soluţionează, în sistem de ghişeu unic, precum şi documentele necesare în 
vederea eliberării paşapoartelor simple electronice, permiselor de conducere, 
certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a 
vehiculelor, pentru cetăţenii care domiciliază în raza de competenţă; 

b) trimite serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
simple electronice, respectiv serviciului public comunitar regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cererile şi documentele necesare în 
vederea producerii paşapoartelor simple electronice, permiselor de conducere, 
certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare 
a vehiculelor; 

c) preia de la serviciile publice comunitare competente paşapoartele simple 
electronice, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi 
plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor în vederea înmânării lor către 
solicitanţi; 

d) înmânează paşapoartele simple electronice, permisele de conducere auto, 
certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, 
persoanelor fizice care au solicitat eliberarea acestora; 

e) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise 
de cetăţeni în formularele utilizate pentru eliberarea paşapoartelor, permiselor de 
conducere auto şi certificatelor de înmatriculare; 

f) ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate; 
g) îndeplineşte şi alte atribuţii pe linia eliberării documentelor în sistem de ghişeu 

unic, reglementate prin acte normative. 



Secţiunea IV 

ATRIBUŢII PE LINIE INFORMATICĂ 

Art. 18 - Pe linie informatică, Serviciul public comunitar are următoarele atribuţii 
principale: 

a) actualizează Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind 
persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de 
cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora; 

b) actualizează Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor cu menţiunile 
operative, precum şi cu informaţiile preluate din comunicările primite şi extrage 
din R.J.E.P. situaţii statistice pe linie de evidenţă a persoanelor, utilizând 
aplicaţiile informatice puse la dispoziţie de D.E.P.A.B.D.; 

c) preia în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor datele privind persoana 
fizică, în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori 
cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 
0-14 ani, precum şi datele privind persoanele decedate; 

d) preia în sistem informatizat imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor 
de identitate sau care solicită înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în 
buletinul de identitate; 

e) operează în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor data înmânării cărţilor 
de identitate şi a cărţilor de identitate provizorii; 

f) clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia 
din teren, respectiv din documentele cetăţenilor; 

g) operează corecţii asupra neconcordanţelor înregistrate în Registrul Judeţean de 
Evidenţă a Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi 
utilizatori); 

h) colaborează cu primarul localităţii în vederea actualizării listele electorale 
permanente; 

i) desfăşoară activităţi pentru administrarea reţelei locale de calculatoare, precum 
şi a utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.); 

j) execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare; 
k) evidenţiază incidentele de aplicaţie şi le soluţionează pe cele referitoare la 

hardware şi sistem de operare; 
l) participă la operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază 

şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic 
local, împreună cu specialiştii B.J.A.B.D.E.P. Brăila, respectiv S.A.B.D.E.P. 
Bucureşti; 

m) asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme 
de service; 

n) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a 
scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu; 

o) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor 
de lucru etc.; 

p) îndeplineşte şi alte atribuţii privind actualizarea Registrului Judeţean de 
Evidenţă a Persoanelor, reglementate prin acte normative. 

q) ţine evidenţa listelor electorale permanente. 



Secţiunea V 

ATRIBUŢII PE LINIE DE SECRETARIAT-ARHIVĂ ŞI RELAŢII CU 
PUBLICUL 

Art. 19 - În domeniul secretariat şi relaţii cu publicul, serviciul public comunitar are 
următoarele atribuţii principale: 
a) primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, 

regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul 
serviciului; 

b) verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului 
de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete; 

c) organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic 
neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale 
în materie; 

d) asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în 
vederea arhivării; 

e) repartizează şi expediază corespondenţa după executarea operaţiunilor de 
înregistrare în registrele special destinate; 

f) asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în 
termenul legal; 

g) organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către 
conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat; 

h) centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a 
sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele 
activităţilor desfăşurate periodic; 

i) transmite serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, 
sintezele şi analizele întocmite; 

j) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele 
rezultate din activitatea de profil. 

CAPITOLUL IV 



DISPOZIŢII FINALE 

Art. 20 - (1) Atribuţiile şefului serviciului public comunitar şi ale personalului cu 
funcţii de execuţie sunt prevăzute în fişele posturilor. 

(2) În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea 
serviciului public comunitar, fişele posturilor vor fi reactualizate, cu avizarea şefului 
serviciului. 

(3) Fişa postului şefului serviciului va fi reactualizată numai cu aprobarea 
Consiliului Local al oraşului Ianca. 

(4) Pe baza extraselor din prezentul regulament şeful serviciului public 
comunitar întocmeşte fişele posturilor pentru toate funcţiile din structură, pe care le 
aprobă primarul localităţii. 
Art. 21 - Personalul serviciului public comunitar va fi încadrat în grupa de muncă 
corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare. 
Art. 22 - Personalul serviciului public comunitar este obligat să cunoască şi să aplice 
întocmai, prevederile prezentului regulament, în părţile ce-l privesc. 

ŞEFUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ 
A PERSOANELOR AL ORAŞULUI IANCA 

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL 

ORAŞULUI 

FĂNEL-GEORGE CHIRIŢĂ ALEXANDRU 
STERIAN 

ANEXA 2 LA H.C.L. nr. 63 din 28 iulie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

O R G A N I G R A M A 
SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL 

DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

Total posturi = 5 posturi de execuţie, 
din care: 1 post - personal contractual detaşat D.E.P.A.B.D 

3 posturi - funcţionari publici 
1 post - personal contractual 

PRIMAR, 

ORAŞULUI 

FĂNEL-GEORGE CHIRIŢĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL 

ALEXANDRU STERIAN 



ANEXA 3 LA H.C.L. nr. 63 din 28 iulie 2011 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

STATUL DE FUNCŢII 
AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL 

DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

NR. 
CRT. 

FUNCŢIA DE 
EXECUŢIE 

NIVEL 
STUDII 

CATEGORIE/CLASA/ 
GRAD/TREAPTA 

NR. 
POSTURI 

OBS. 

COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR 

1 ANALIST 
PROGRAMATOR 

S IA 1 DETAŞAT 
D.E.P.A.B.D 

2 REFERENT M TR/III/ASISTENT/2 1 

COMPARTIMENT SECRETARIAT, ARHIVĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 

3 CONSILIER S II 1 

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ 

4 CONSILIER S PRINCIPAL 1 
5 CONSILIER S ASISTENT 1 

NOTĂ: 
Statul de funcţii a fost întocmit cu respectarea O.G. 63/2010 privind numărul de 

posturi aprobate la nivelul Primăriei Oraşului Ianca. 

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL 

ORAŞULUI 

FĂNEL-GEORGE CHIRIŢĂ ALEXANDRU STERIAN 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
JUDEŢUL BRĂILA 

ANEXA 4 LA H.C.L. nr. 63 din 28 iulie 2011 



ORAŞULUI 

APROB, 
CONSILIUL LOCAL AL 

L.S. 

Caracterul documentului: 
NESECRET 

FIŞA POSTULUI 

A. IDENTIFICAREA POSTULUI 
1. Denumirea structurii/biroului/compartimentului:Primăria Oraşului Ianca /Servicul 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 
2. Denumirea postului: Analist Programator 
3. Poziţia postului din statul de organizare: 11 
4. Funcţia: Şef serviciu 
5. Gradul/Treapta profesională: IA 
6. Nivelul de acces la informaţii clasificate: Aviz O.R.N.I.S. - Secret de serviciu 
7. Relaţii cu alte posturi: 

7.1. Sfera relaţională internă: 
- relaţii ierarhice: - subordonat faţă de: autorităţile locale, directorul S.P.C.J.E.P. 

/ D.E.P.A.B.D. 
- superior pentru: lucrătorii SPCLEP 

- relaţii funcţionale: cu lucrătorii din SPCLEP Ianca 
- relaţii de control: asupra lucrătorilor SPCLEP 
- relaţii de reprezentare: prin Dispoziţia nr. 691/28.02.2006 a Primarului 

Oraşului Ianca îndeplineşte atribuţiile Şefului S.P.C.L.E.P. Ianca 
7.2. Sfera relaţională externă: 

- relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: Da 
- relaţii cu organizaţii internaţionale: Nu este cazul 
- relaţii cu persoane juridice private: Nu este cazul 

B. CERINŢELE POSTULUI 
1. Pregătire: 

1.1. Studii de specialitate: Superioare de lungă durată - Masterat 
1.2. cursuri/programe de perfecţionare/specializare: Da 
1.3. limbi străine şi nivelul de cunoaştere: Lb. engleză: citit - bine, scris - bine, 

vorbit - bine 
Lb. franceză: citit - bine, scris - bine, 

vorbit - bine 
1.4. cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivel de cunoaştere: Conform 

specializării 
1.5. alte cunoştinţe şi abilităţi: Nu este cazul 
1.6. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: 

2. Experienţă: 
2.1. vechime în muncă: Minim 3 ani 
2.2. vechime în specialitate: Minim 3 ani 

3. Aptitudini şi abilităţi necesare: Conducere - organizatorice, decizionale, de 
coordonare, control, de planificare, cunoaşterea sistemului naţional informatizat de evidenţă a 
persoanelor şi a documentaţiei acestuia, exigenţă în pregătirea profesională, atenţie şi spirit 



de observaţie, autocontrol şi rezistenţă la stres, cultură generală medie, gândire analitică şi 
conceptuală prestanţă, principialitate şi tact, să poată lucra cu supervizare redusă şi sub 
presiunea timpului, conduită morală bună, solicitudine în relaţiile interpersonale, bun 
negociator, iniţiativă, perseverenţă şi responsabilitate în rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă, lucru în echipă în situaţii dificile, consultarea specialiştilor în probleme complexe, 
flexibilitate în gândire, spirit de ordine şi disciplină, rezistenta si stabilitate psihica, echilibru 
emotional, fara tendinte impulsive, depresive, solicitudine în rezolvarea problemelor 
cetăţenilor, consideraţie faţă de colectiv. 

4. Starea sănătăţii: Apt 
3. Trăsături psihice şi de personalitate: Apt pentru funcţii de conducere 

C. CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI 

1. Locul de muncă: S.P.C.L.E.P. Ianca 
2. Programul de lucru: zilnic - 8 ore 
3. Deplasări curente : Lunar - S.P.C.J.E.P., B.J.A.B.D.E.P. Brăila 
4. Încadrarea în condiţii de muncă: Expunere la radiaţii electromagnetice, lucrul în 

condiţii de zgomot 
5. Riscuri implicate de post: Este supus riscului de îmbolnaviriprofesionale datorat 

radiaţiilor electromagnetice, poziţiei statice. 
6. Compensări: Conform legii - indemnizaţie de dispozitiv, indemnizaţie de pericol 

deosebit, spor de confidenţialitate 

D. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR ŞI RESPONSABILITĂŢILOR 
CORESPUNZĂTOARE POSTULUI 

- participă la realizarea lucrărilor necesare funcţionării sistemului de evidenţă şi a întreţinerii 
bazei de date; 
- execută rularea pe calculator a procedurilor de introducere date, editare, conform 
metodologiilor specifice sistemului de evidenţă a populaţiei; 
- verifică modul de completare şi prelucrare a documentelor sursă pentru sistemul automat, 
conform metodologiei de execuţie; 
- execută activităţi de validare a datelor respectând termenele stabilite, calitatea şi protecţia 
datelor; 
- răspunde de executarea la timp şi de calitate a lucrărilor, de respectarea normelor de protecţie 
şi de securitate a datelor; 
- participă la activităţile de pregătire profesională specifice sistemului şi este obligat să 
cunoască sistemul de evidenţă a populaţiei, conţinutul legilor privind evidenţa populaţiei şi stare 
civilă 
- desfăşoară activităţile prevăzute de funcţionarea ghişeului unic 
- actualizează baza de date cu informaţiile operative comunicate de instanţele de judecată 
- rezolvă situaţia persoanelor din listele de erori comunicate de B.J.A.B.D.E.P. 
- întocmeşte invitaţii pentru cetăţenii nominalizaţi în listele de persoane cu acte de identitate 
expirate 
sau pentru tinerii care au împlinit 14 ani 
- gestionează parolele atribuite fiecărui utilizator şi nivelul de acces în aplicaţia de evidenţă a 
persoanelor 
- efectuează menţiuni pe listele electorale permanente 
- asigură funcţionarea cât mai bună şi sigură a sistemelor de calcul din dotarea serviciului 
- efectuează situaţiile statistice ale SPCLEP Ianca şi asigură transmiterea lor către S.P.C.J.E.P. 
şi B.J.A.B.D.E.P., D.E.P.A.B.D 
- execută activitati pentru intretinerea preventiva a echipamentelor din dotare 
- are acces la informatii cu caracter secret de serviciu, asigurand pastrarea si confidentialitatea 
acestora 
- executa atributiile si sarcinile ce ii revin potrivit ordinelor si instructiunilor M.A.I., 
cat si a ordinelor directorului serviciului public comunitar judetean 



- colaborează cu structurile subordonate Inspectoratului General al Politiei Romane, ori cu alte 
structuri ale Ministerului Administratiei si Intemelor, pentru realizarea atributiilor comune; 
- execută deplasări cu camera mobilă pentru preluare imagini şi documente la domiciliul 
persoanelor netransportabile şi în localităţile arondate serviciului, la solicitarea 
administraţiilor publice locale sau a posturilor de poliţie 
- tine evidenta persoanelor restanţiere in eliberarea actelor de identitate si a copiilor nepusi in 
legalitate pentru prima data urmarind efectuarea verificarilor la Inspectoratul National Pentru 
Evidenta Persoanelor, Directia Generala a Penitenciarelor, Directia Generala a Pasapoartelor 
si la alte structuri ale M.A.I. 
- ţine evidenta ordinelor şi dispoziţiilor M.A.I. 
- asigură valorificarea operativă şi corectă a datelor din R.N.E.P solicitate de către organele ori 
instituţiile statului sau de către cetăţeni, potrivit prevederilor legale. 
- primeşte şi avizează cererile cetăţenilor primite în ghişeu, în audienţe sau prin poştă, 
comunicând rezultatul petentului 
- avizează cererile de eliberare a actelor de identitate depuse de cetăţeni la ghişeu 
- răspunde de activitatea de pregătire individuală de specialitate şi juridică 
- urmăreşte sporirea caracterului operativ, practic-aplicativ al activităţii al activităţii şi de 
creştere a ponderii indicatorilor calitativi, de eficienţă în muncă 
- formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, 
extinderea ori restrângerea unor activităţi specifice 
- asigură menţinerea ordinii, disciplinei şi a unui climat corespunzător de muncă în cadrul 
serviciului; 
- aplică sancţiuni contravenţionale pe linie de evidenţă a persoanelor 
- face propuneri la întocmirea necesarului anual de materiale şi imprimate, aprovizionarea cu 
consumabile necesare, urmărind folosirea raţională a acestora 

Şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice: Primar 

Numele şi prenumele: Ing. Fănel George Chiriţă 

Semnătura: 

Data: 

Şeful nemijlocit: Secretarul Oraşului 

Numele şi prenumele: Alexandru Sterian 

Semnătura: 

Data: 

Titularul postului: Şef S.P.C.L.E.P. 

Numele şi prenumele: Liliana Grosu 

Semnătura: 

Data: 

NOTĂ: 
Întocmirea fişelor postului se realizează potrivit Îndrumarului de completarea afişei postului din 
Anexa nr. 1 la O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în 
unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările ulterioare, adaptat conform 
prezentei structuri a fişei postului. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.64 
din 02 august 2011 

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului 
Ianca din data de 02 august 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă 
la data de 02 august 2011; 

Având în vedere: 

-dispoziţiile art.35 alin.(l), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-dispoziţiile art. 9 şi art. 10 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin HCL nr. 84 
din anul 2004; 

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) şi art. 115 alin.(l) lit.b) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Florin Nicolae Vlad este 
ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 
02 august 2011, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul verbal şi 
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

FLORIN NICOLAE VLAD ALEXANDRU STERI AN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.65 
din 02 august 2011 

privind: aprobarea dezmembrării imobilului din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul 
local, format din construcţii şi teren aferent cu numărul cadastral 71066, situat în oraşul Ianca, 
str.Fabricii - incinta nr.l. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă la data de 02 august 2011. 

Având în vedere: 
-Hotărârea Consiliului Local Nr. 104/2010 privind vânzarea unui teren din domeniul privat al 

oraşului Societăţii Comerciale MCR PROD S.R.L. Ianca; 
-dispoziţiile art 17, art. 19 lit C) şi art.20 alin.(l) din Legea cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr.7/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 
-dispoziţiile art. 14 şi art. 15 din Regulamentul privind conţinutul, modul de întocmire şi 

recepţie a documentelor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul 
A.N.C.P.I. nr.634/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de cadastru şi agricultură din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, cu planul de situaţie al imobilului, precum şi raportul 
comisiei de specialitate nr.l din cadrul consiliului local; 

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l), alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) şi art. 115 
alin.(l) 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.l.-(l) în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.2 din H.C.L.Nr. 104/2010 privind 
vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local Societăţii 
Comerciale MCR PROD S.R.L. Ianca, în suprafaţă totală de 3254 mp, se aprobă dezmembrarea 
imobilului format din construcţii şi teren aferent în suprafaţă totală de 3664 mp, situat în oraşul 
Ianca, str.Fabricii, incinta nr. l - cu numărul cadastral 71066, după cum urmează: 

a)- lotul nr.l cu suprafaţa de 1277 mp şi număr cadastral 71404; 
b)- lotul nr.2 cu suprafaţa de 535 mp şi număr cadastral 71405; 
c)- lotul nr.3 cu suprafaţa de 250 mp şi număr cadastral 71406; 
d)- lotul nr.4 cu suprafaţa de 566 mp şi număr cadastral 71407; 
e)- lotul nr.5 cu suprafaţa de 405 mp şi număr cadastral 71408; 
f)- lotul nr.6 cu suprafaţa de 631 mp şi număr cadastral 71409; 
(2) în acelaşi scop, prevăzut la alin.(l), se aprobă alipirea lotului nr.l, având suprafaţa de 

1277 mp şi număr cadastral 71404, cu terenul limitrof acestuia în suprafaţă de 2000 mp care face 
obiectul contractului de concesiune nr.22001/19.12.2007 şi al H.C.L.Nr.104/2010. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, 
serviciul financiar contabil şi biroul de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

FLORIN NICOLAE VLAD ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.66 
din 02 august 2011 

privind: acordul consiliului local pentru folosinţa gratuită a Stadionului orăşenesc „Ştefan 
Vrăbioru" de către Clubul Sportiv CONPET Cireşu, în vederea disputării meciurilor de 
fotbal din Liga a-III-a în anul competiţional 2011-2012, 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă la data de 02 
august 2011; 

Având în vedere: 

-adresa Clubului Sportiv CONPET Cireşu nr.92/01.08.2011, prin care revine la 
adresa nr.88/18.07.2011 şi solicită dreptul de folosinţă gratuită a Stadionului orăşenesc 
„Ştefan Vrăbioru", în vederea disputării meciurilor de fotbal din Liga a-III-a în anul 
competiţional 2011-2012; 

-dispoziţiile art.46 alin.(l) lit.f) şi art.49 din O.G.nr.26/2000, cu privire la asociaţii 
şi fundaţii, aprobată prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

-dispoziţiile art.3 alin.(l) şi art.30 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/ 
2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului de cultură-sport şi 
administrativ gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi 
raportul comisiei de specialitate nr.l din cadrul consiliului local; 

în temeiul prevederilor art,36 alin.(l), alin,(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), 
art. 115 alin.(l) lit.b) şi art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.l.-(l) Consiliul local al oraşului Ianca este de acord cu folosinţa gratuită a 
Stadionului orăşenesc „Ştefan Vrăbioru" de către Clubul Sportiv CONPET Cireşu, în 
vederea disputării meciurilor de fotbal din Liga a-III-a în anul competiţional 2011-2012. 

(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea meciurilor de fotbal în anul 
competiţional 2011-2012 pe Stadionul orăşenesc „Ştefan Vrăbioru" cad în totalitate în 
sarcina Clubul Sportiv CONPET Cireşu. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 
directorul Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea consiliului local. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin 
grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

FLORIN NICOLAE VLAD ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.67 
din 02 august 2011 

privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului 
administrat de consiliul local în vederea înfiinţării unei ferme zootehnice în oraşul Ianca. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă la data de 02 august 2011. 

Având în vedere: 
-cererea nr. 14927/22.06.2011 prin care domnul Tudor Petrică, domiciliat în oraşul Ianca, str. 

Nicolae Oncescu, bl.A9, ap.4, judeţul Brăila, solicită concesionarea unui teren în suprafaţă de 1 ha din 
domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în extravilanul oraşului Ianca, tarlaua 71, 
parcela 475, în vederea înfiinţării unei ferme zootehnice; 

-dispoziţiile art.3, art.4, art.5 lit.b), art.7, art.9, art.10, art.12 şi art.14 lit.a) din OG nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007; 

-dispoziţiile art.l, art.5 alin. (2) şi art.8 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a OUG 
nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG 
nr.l 68/2007; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de cadastru şi agricultură din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate, 
instrucţiunile pentru ofertanţi şi caietul de sarcini, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.l din 
cadrul consiliului local; 

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

Art.l.-(l) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren în suprafaţă 
de 10.000 mp din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în extravilanul oraşului 
Ianca, tarlaua 71, parcela 475, în vederea înfiinţării unei ferme zootehnice. 

(2) Terenul este identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre şi 
se concesionează pe o perioadă de 10 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii. 

(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 0,20 lei/mp/an. Redevenţa rezultată în urma 
licitaţiei publice se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia 
Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata 
impozitului pe teren. 

(4) Pentru neplata în termen a redevenţei se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit 
legii pentru creanţele bugetare. 

(5) Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare este de 10% din 
valoarea redevenţei pe un an. 

(6) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia prevăzută la pct. 
4.2 din Instrucţiunile de atribuire a contractului de concesiune. 

(7) Publicitatea licitaţiei se va realiza potrivit art. 21 din O.U.G. nr. 54/2006 şi Normelor 
metodologice aprobate prin H.G. nr. 168/2007. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, 
serviciul financiar contabil şi biroul de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

FLORIN NICOLAE VLAD ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E ANr.68 
din 23 august 2011 

pentru: aprobarea DOCUMENTULUI DE POZIŢIE privind modul de implementare a 
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila" 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la 
data de 23 august 2011; 

Având în vedere Adresa nr.458/18.08.2011 şi Raportul de necesitate nr.459 din data 
de 18.08.2011, transmise de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA" 
Brăila în scopul urgentării implementării proiectului „Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Brăila", prin adoptarea hotărârilor de aprobare a documentului de 
poziţie şi cofinanţării proiectului, precum şi referatul de aprobare al primarului; 

In conformitate cu dispoziţiile art.6 alin.(l) lit.d) şi alin.(3) din Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, art. 49 pct. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, art.9 alin.(l), (2) şi (3) din Hotărârea 
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, art. 10 din Legea nr.51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, art.35 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.11 alin.(l), art.12 alin.(l), art.14, art.36 alin.(2) lit.b), d) şi 
e), alin.(4) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14 şi alin.(7) lit.c), art.45 alin.(l) şi art.115 alin.(l) lit.b) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1.-Se aprobă DOCUMENTUL DE POZIŢIE privind modul de implementare a 
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Braila" conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Se mandatează domnul Fănel George Chiriţă - Primarul oraşului Ianca, judeţul 
Brăila - să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local Ianca, DOCUMENTUL DE 
POZIŢIE privind modul de implementare a proiectului „ Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Brăila". 

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
domnul Fănel George Chiriţă - Primarul oraşului Ianca. 

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi se transmite Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA" Brăila prin grija secretarului şi a 
compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

FLORIN NICOLAE VLAD ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.69 
din 23 august 2011 

privind, aprobarea contribuţiei oraşului Ianca, judeţul Brăila, Ia cofinanţarea 
proiectului ,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila" 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară 
la data de 23 august 2011; 

Având în vedere Adresa nr.458 din data de 18.08.2011 şi Raportul de 
necesitate nr.457 din data de 18.08.2011, transmise de Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECO DUNĂREA" Brăila în scopul urgentării implementării 
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila", prin 
adoptarea hotărârilor de aprobare a documentului de poziţie şi contribuţiei oraşului 
Ianca la cofinanţarea proiectului, precum şi referatul de aprobare al primarului; 

în conformitate cu dispoziţiile art.6 alin.(l) lit.g) din Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, art.8 alin.(l) şi (2) lit.f) şi g) şi art.9 alin.(l) 
lit.d) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, precum şi 
a Ghidului solicitantului Axei prioritare 2 POS Mediu - domeniul major de intervenţie 
1, "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea 
infrastructurii de management al deşeurilor"; 

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l), alin (2) lit.b), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a) 
pct.14 şi alin.(7) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.-Se aprobă contribuţia proprie a oraşului Ianca, judeţul Brăila, la 
cofinanţarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 
Braila" în sumă de 180.897 euro, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte domnul Fănel George Chiriţă - Primarul oraşului Ianca. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi se transmite 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA" Brăila prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

FLORIN NICOLAE VLAD ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.70 
din 29 septembrie 2011 

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului 
Ianca din data de 29 septembrie 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă 
la data de 29 septembrie 2011; 

Având în vedere: 

-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-dispoziţiile art. 9 şi art. 10 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin HCL nr. 84 
din anul 2004; 

/V 

In temeiul prevederilor 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. 

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Vasilică Popescu este 
ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 
29 septembrie 2011, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul verbal 
şi celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

VASILICĂ POPESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.71 
din 29 septembrie 2011 

privind: prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al U.A.T. 
Ianca şi a Regulamentului Local de Urbanism, până la data aprobării noului Plan 
Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 29 septembrie 2011; 

Având în vedere: 

-Notificările Instituţiei Arhitectului Şef al Judeţului Brăila nr.10614/23.08.2011 şi 
nr.10614/01.09.2011, privind necesitatea urgentării activităţii de elaborare, avizare şi 
aprobare a Planului Urbanistic General al Oraşului Ianca şi a Regulamentului Local de 
Urbanism; 

-dispoziţiile art. IV din O.U.G.nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

-dispoziţiile art.46 alin.(1 ) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea 
teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei 
de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d), 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.-Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic 
General al U.A.T. Ianca şi a Regulamentului Local de Urbanism, aprobate prin 
H.C.L.nr.46/28.09.2000, până la data aprobării noului Plan Urbanistic General şi a 
Regulamentului Local de Urbanism aferent, dar nu mai târziu de data de 28 septembrie 
2012. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 
biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin 
grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

VASILICĂ POPESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.72 
din 29 septembrie 2011 

privind: însuşirea Inventarelor bunurilor care aparţin domeniul public şi domeniului privat al 
oraşului Ianca administrate de consiliul local, existente la data de 31 decembrie 2010. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
septembrie 2011; 

Având în vedere: 

-dispoziţiile art.18 şi art.21 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. VI, VII şi 
X din Anexa 1 a HGR nr.548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor; 

-dispoziţiile art.8 din Legea contabilităţii nr.82/1991- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-pct.1 alin.(2) din Normele metodologice pentru înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin H.G. 
nr.1031/1999- republicată; 

-dispoziţiile art.1alin.(2) şi art.2 din O.M.F.P. nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor şi 
capitalurilor proprii; 

-referatul de aprobare al primarului, procesul verbal întocmit de comisia de inventariere şi 
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.122 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Art.1.-Se însuşeşte Inventarul bunurilor din domeniul public al oraşului administrat de 
consiliul local, existente la data de 31.12.2010, potrivit anexei nr.1 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.-Se însuşeşte Inventarul bunurilor din domeniul privat al oraşului administrat de 
consiliul local, existente la data de 31.12.2010, potrivit anexei nr.2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3.-Evidenţierea contabilă a bunurilor aparţinând domeniului public , aşa cum au fost 
însuşite potrivit art.1, se face în continuare distinct de bunurile aparţinând domeniului privat al 
oraşului, potrivit legii. 

Art.4.-Se aprobă Procesul verbal nr. 17505/16.09.2011 privind casarea unor mijloace fixe şi 
obiecte de inventar a căror durată de folosinţă a expirat sau care au fost scoase din uz. 

Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul 
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

VASILICĂ POPESCU ALEXANDRU STERIAN 
ROMÂNIA 



JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.73 
din 29 septembrie 2011 

privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 domnului Berchiu 
Marian, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
septembrie 2011; 

Având în vedere: 
-cererea nr.89/16.09.2011, prin care domnul Berchiu Marian domiciliat în oraşul Ianca, 

satul Perişoru nr.252, judeţul Brăila, solicită atribuirea unui teren în folosinţă gratuită pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003; 

-dispoziţiile art.4 şi art.5 (2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală şi ale art.5 din Normele metodologice pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. 
nr.896/2003; 

-dispoziţiile art.3 din H.C.L. nr.64/30.10.2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind validarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite tinerilor pentru realizarea de 
locuinţe proprietate personală; 

-Procesul verbal nr.17570/19.09.2011 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei 
primarului nr.908/2003, cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren, lotul 
nr. 12A- în suprafaţă de 300 mp- din satul Perişoru; 

-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-Se aprobă cererea domnului Berchiu Marian domiciliat în oraşul Ianca, satul 
Perişoru nr.252, judeţul Brăila şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 300 mp -
lotul nr.12A din satul Perişoru - în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală în 
condiţiile Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2.-Beneficiarul terenului aprobat potrivit art.1 este obligat să înceapă construirea 
locuinţei în termen de 1 an de la data încheierii contractului de atribuire în folosinţă gratuită a 
terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.3.-În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art.2, prin hotărâre a consiliului local 
se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în cauză. 

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi biroul de 
urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

VASILICĂ POPESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.74 
din 29 septembrie 2011 

privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 doamnei Gheorghiţă 
Rodica Mihaela, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
septembrie 2011; 

Având în vedere: 
-cererea nr.88/16.09.2011, prin care doamna Gheorghiţă Rodica Mihaela domiciliată în 

oraşul Ianca, satul Perişoru nr.308, judeţul Brăila, solicită atribuirea unui teren în folosinţă 
gratuită pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003; 

-dispoziţiile art.4 şi art.5 (2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală şi ale art.5 din Normele metodologice pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. 
nr.896/2003; 

-dispoziţiile art.3 din H.C.L. nr.64/30.10.2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind validarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite tinerilor pentru realizarea de 
locuinţe proprietate personală; 

-Procesul verbal nr.17569/19.09.2011 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei 
primarului nr.908/2003, cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren, lotul 
nr. 11A- în suprafaţă de 300 mp- din satul Perişoru; 

-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-Se aprobă cererea doamnei Gheorghiţă Rodica Mihaela domiciliată în oraşul Ianca, 
satul Perişoru nr.308, judeţul Brăila şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 300 
mp - lotul nr.11A din satul Perişoru - în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală în 
condiţiile Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2.-Beneficia terenului aprobat potrivit art.1 este obligată să înceapă construirea 
locuinţei în termen de 1 an de la data încheierii contractului de atribuire în folosinţă gratuită a 
terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.3.-În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art.2, prin hotărâre a consiliului local 
se retrage beneficiarei dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în cauză. 

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi biroul de 
urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

VASILICĂ POPESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.75 
din 29 septembrie 2011 

privind: organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren din domeniul public al oraşului 
administrat de consiliul local, în vederea amenajării unei terase pe str.Calea Brăilei nr.92. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 septembrie 
2011; 

Având în vedere: 

-cererea nr. 16040/03.08.2011 a domnului Nechita Ionel din oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.18, 
bl.B3, sc.2, etj .3, ap.16, prin care a solicitat atribuirea unui teren din domeniul public al oraşului administrat 
de consiliul local, în vederea amenajării unei terase în faţa imobilului pe care îl deţine în proprietate în 
oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.92; 

-dispoziţiile art.3, art.4, art.5 lit.b), art.7, art.9, art.10, art.12 şi art.14 lit.a) din OUG nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

-dispoziţiile art.1, art.5 alin. (2) şi art.8 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a OUG 
nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG 
nr.168/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi planul de 
situaţie al terenului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.5 lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi 
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.-(1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 50 
mp din domeniul public al oraşului administrat de consiliul local, situat în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei 
nr.92, în vederea amenajării unei terase pentru activităţi comerciale. 

(2) Terenul este identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre şi 
se închiriază pe o perioadă de 1 an, cu drept de prelungire anuală. Pe terenul închiriat vor fi amplasate doar 
construcţii provizorii, cu obligaţia chiriaşului de a permite oricând accesul la reţelele de utilităţi publice. 

(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 12 lei /mp/an, iar pasul de supralicitare este de 1% 
din preţul de pornire a licitaţiei. 

(4) Chiria rezultată în urma licitaţiei publice se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei - pe baza 
datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila - şi se plăteşte la termenele prevăzute de 
Codul fiscal pentru plata impozitului pe teren.. 

(5)Pentru neplata în termen a chiriei se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru 
creanţele bugetare. 

(6) Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei, iar garanţia de participare este de 10% din valoarea 
chiriei pe un an. 

(7) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia aprobată potrivit 
art. 1 alin.(6) din H.C.L. nr. 8/2011. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul 
financiar contabil şi biroul de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului şi 
a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

VASILICĂ POPESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.76 
din 29 septembrie 2011 

privind: trecerea unui teren din domeniul public al oraşului administrat de consiliul local în domeniul 
privat al oraşului administrat de consiliul local şi concesionarea acestuia doamnei Ionel Maria, în vederea 
construirii unui balcon aferent apartamentului nr. 1 pe care îl deţine în proprietate la parterul blocului C2, 
scara 1, din oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.10, judeţul Brăila. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 
2011; 

Având în vedere: 

-cererea nr.17407/15.09.2011 a doamnei Ionel Maria din oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.10, 
bl.C2, sc.1, parter, ap.1, prin care se solicită concesionarea unui teren din domeniul public al oraşului 
în vederea construirii unui balcon aferent acestui apartament; 

-dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor; 

-dispoziţiile art.8 alin.(1), art.10 alin.(2) şi art.11 alin.(1) lit.a) din Legea privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi 
planul de situaţie al terenului, 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) 
şi art.123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Art.1.-(1) Se aprobă trecerea unui teren din domeniul public al oraşului administrat de 
consiliul local în domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local în suprafaţă de 9,9 mp şi 
concesionarea acestuia doamnei Ionel Maria, în vederea construirii unui balcon la apartamentul nr.1 pe 
care îl deţine în proprietate la parterul blocului C2, scara 1, din oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.10, 
judeţul Brăila. 

(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în intravilanul oraşului Ianca, limitrof blocului C2, 
fiind identificat prin planul de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Termenul de concesionare este de 49 de ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, cu o 
redevenţă anuală de 15 lei mp/an, la care se adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal. 

(4) Redevenţa se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de 
Direcţia Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru 
plata impozitului pe teren. 

(5) Pentru neplata în termen a redevenţei şi a taxei se datorează dobânzi şi penalităţi de 
întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, 
serviciul financiar contabil şi biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

VASILICĂ POPESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.77 
din 29 septembrie 2011 

privind: realizarea unui monument al aviatorilor în oraşul Ianca, la intersecţia 
străzilor Calea Brăilei şi Aviatorilor. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 29 septembrie 2011; 

Având în vedere: 

-contribuţia deosebită a fostului Regiment de aviaţie Ianca la notorietatea şi 
dezvoltarea economico socială a oraşului, ceea ce impune la realizarea unui 
monument în amintirea existenţei sale; 

-referatul de aprobare al domnului consilier local Gicu Mitache, raportul 
biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul consiliului 
local; 

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

Art.1.-(1) Se aprobă realizarea unui monument al aviatorilor în oraşul 
Ianca, la intersecţia străzilor Calea Brăilei şi Aviatorilor, pe terenul aparţinând 
domeniului public al oraşului administrat de consiliul local, potrivit planului de 
situaţie şi machetei grafice anexate care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Documentaţia tehnică şi finanţarea cheltuielilor pentru realizarea 
monumentului potrivit alin.(1) se vor aproba după transferul bunurilor de la 
Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
oraşului şi domnul Gicu Mitache - consilier local. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi 
prin grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

VASILICĂ POPESCU ALEXANDRU STERIAN 

ROMÂNIA 



JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.78 
din 29 septembrie 2011 

privind: colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie de către Direcţia 
Serviciilor Publice din subordinea consiliului local, operatorul serviciului public de 
salubrizare. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
29 septembrie 2011; 

Având în vedere: 
-dispoziţiile art.3 lit.d), art.6 şi art.16 alin.(2) din Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
-dispoziţiile art.16 alin.(11) din H.G.nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare; 
-măsurile stabilite prin Nota de constatare nr. R.U.C. 25/621/15856/28.07.2011 

încheiată de Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu, potrivit cărora până 
la data de 30 septembrie 2011 trebuie puse în aplicare prevederile H.G.nr.621/2005, în sensul 
de a stabili în sarcina Direcţiei Serviciilor Publice, operatorul serviciului public de 
salubrizare, colectarea selectivă a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje de la populaţie, 
precum şi dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a ambalajelor pe cele trei tipuri de 
deşeuri; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul viceprimarului şi raportul comisiei de 
specialitate nr. 1 din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin. (1), alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.9, 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) Colectarea selectivă a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje de la 
populaţie, precum şi dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a ambalajelor pe cele trei 
tipuri de deşeuri, se face de către Direcţia Serviciilor Publice din subordinea consiliului local, 
operatorul serviciului public de salubrizare de pe raza administrativ teritorială a oraşului 
Ianca. 

(2) Activitatea de gestionare şi de colectare selectivă a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje se va desfăşura în conformitate cu prevederile H.G.nr.621/2005 privind gestionarea 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, având la 
bază principiile generale prevăzute de O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deşeurilor. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul 
Direcţiei Serviciilor Publice. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

VASILICĂ POPESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.79 
din 29 septembrie 2011 

privind: rectificarea bugetului local şi ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe 
raza administrativ teritorială a oraşului Ianca pe anul 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
septembrie 2011; 

Având în vedere: 
-adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială 

a oraşului Ianca, privind necesitatea rectificării bugetului local pe anul 2010, în sensul de a 
suplimenta sumele alocate acestora în vederea asigurării finanţării cheltuielilor materiale din 
trimestrul IV al anului în curs, în special pentru utilităţile publice ; 

-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit. a) şi art.19 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul contabilului şef din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, notele de fundamentare ale unităţilor de învăţământ, precum şi raportul 
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin. (1), alin.(2) lit. b) şi alin.(4) lit. a), art.45 alin.(2) lit. a), 
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.-Bugetul local aprobat prin H.C.L. nr.16/10.02.2011 şi cele ale unităţilor de 
învăţământ aprobate prin H.C.L. nr.17/10.02.2011, se rectifică după cum urmează: 

a)- se diminuează cheltuielile bugetului local pe anul 2011 cu suma totală de 118.000 lei, 
din următoarele conturi: 

- nr.24510210 - administraţie publică 49.000 lei; 
- nr.24610210 - ordine publică 8.000 lei; 
- nr.24670210 - cultură şi religie 4.000 lei; 
- nr.24680210 - asistenţă socială 57.000 lei; 
b)- se suplimentează cheltuielile materiale pentru unităţile de învăţământ în trimestrul IV 

2011, din contul nr.246502020, după cum urmează: 
- Liceul Teoretic „Constantin Angelescu" Ianca 55.100 lei; 
- Grupul Şcolar „Nicolae Oncescu" Ianca 49.600 lei; 
- Şcoala cu clasele I-VIII Plopu 3.300 lei; 
- Grădiniţa Ianca 10.000 lei; 
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi directorii 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca. 
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

VASILICĂ POPESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.80 
din 29 septembrie 2011 

privind: desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie, în comisiile de evaluare 
şi asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, începând 
cu anul şcolar 2011-2012. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 septembrie 
2011; 

Având în vedere: 
-adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. Ianca, prin care se solicită 

desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile de evaluare şi 
asigurare a calităţii educaţiei, începând cu anul şcolar 2011-2012; 

-dispoziţiile art.96 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi ale art.11 alin.(4) lit.e) din 
OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr.87/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului 
local; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a), pct.1, 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.-Se desemnează reprezentanţii consiliului local consiliile de administraţie, în comisiile de evaluare 
şi asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, începând 
cu anul şcolar 2011-2012, astfel: 

Denumirea unităţii de 
învăţământ 

Reprezentanţii 
consiliului 

local în consiliile 
de administraţie 

Reprezentanţii 
consiliului 

local în comisiile de 
asigurare a calităţii 

educaţiei 

Reprezentanţii 
consiliului 

local în comisiile 
de prevenire şi com-

batere a violenţei 
Liceul Teoretic „C-tin Angelescu" VladIoan Popa Doru VladIoan Liceul Teoretic „C-tin Angelescu" 

Mircescu Mircea 
Popa Doru VladIoan 

Grupul Şcolar „Nicolae Oncescu" 
Lupu Florea 

Zamfir Nicu Popescu Vasilică Grupul Şcolar „Nicolae Oncescu" Popescu Vasilică Zamfir Nicu Popescu Vasilică Grupul Şcolar „Nicolae Oncescu" 
Vlad Florin Nicolae 

Zamfir Nicu Popescu Vasilică 

Şcoala cu clasele I-VIII Plopu Stănculescu Radian Negoiţă Valeriu Stănculescu Radian 
Şcoala cu clasele I-VIII Perişoru Epureanu Ionel Baltă Eugeniu Baltă Eugeniu 
Grădiniţa Ianca Baltă Eugeniu Mitache Gicu Baltă Eugeniu 

Art.2.-(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare odată cu aprobarea metodologiei cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor de administraţie. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 89/30.09.2010 privind desemnarea 
reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile de evaluare şi asigurare a 
calităţii educaţiei ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. Ianca. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului şi a 
compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

VASILICĂ POPESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.81 
din 29 septembrie 2011 

privind: însuşirea proiectului de stemă a oraşului Ianca. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 29 septembrie 2011; 

Având în vedere: 
-dispoziţiile art.10 alin.(2) din Legea nr.102/1992 privind stema ţării şi 

sigiliul statului; 
-dispoziţiile art.1 alin.(5) din H.G.nr.25/2003 privind stabilirea metodologiei 

de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi 
comunelor; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului de cultură, 
sport şi administrativ gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului 
local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin. (1), 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) Se însuşeşte proiectul de stemă a oraşului Ianca, judeţul Brăila, 
prevăzut în anexa nr. 1. 

(2) Descrierea elementelor stemei şi semnificaţiile acestora sunt prevăzute în 
anexa nr.2. 

Art.2.-Proiectul de stemă, cu descrierea elementelor şi semnificaţiile 
acestora, va fi transmis spre analiză Comisiei judeţene pentru avizarea proiectelor 
de steme ale judeţului, municipiului, oraşelor şi comunelor de pe raza judeţului 
Brăila, constituită prin Ordinul Prefectului nr.402/24.10.2008. 

Art.3.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Consiliului Local nr.46/2003 privind însuşirea proiectului de stemă a oraşului Ianca. 

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi 
prin grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

Art.5.-Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

VASILICĂ POPESCU ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.82 
din 24 noiembrie 2011 

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului 
Ianca din data de 24 noiembrie 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă 
ordinară la data de 24 noiembrie 2011; 

Având în vedere: 

-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-dispoziţiile art. 9 şi art. 10 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin HCL nr. 84 
din anul 2004; 

/V 

In temeiul prevederilor 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: 

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Ioan Vlad este ales 
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 24 
noiembrie 2011, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul verbal şi 
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IOAN VLAD ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.83 
din 24 noiembrie 2011 

privind: organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren din domeniul public al oraşului 
administrat de consiliul local, în vederea amplasării unui chioşc alimentar la intersecţia străzilor Calea 
Brăilei cu Viilor. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 noiembrie 
2011; 

Având în vedere: 
-cererea nr.19144/02.11.2011 a doamnei Gheţu Alina din oraşul Ianca, str.Nicolae Oncescu , bl.A9, 

sc.2, ap.8, judeţul Brăila, prin care a solicitat închirierea unui teren din domeniul public al oraşului 
administrat de consiliul local, în vederea amplasării unui chioşc alimentar la intersecţia străzilor Calea 
Brăilei cu Viilor; 

-dispoziţiile art.3, art.4, art.5 lit.b), art.7, art.9, art.10, art.12 şi art.14 lit.a) din OUG nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

-dispoziţiile art.1, art.5 alin. (2) şi art.8 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a OUG 
nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG 
nr.168/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi planul de 
situaţie al terenului, 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) şi 
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.-(1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 20 
mp din domeniul public al oraşului administrat de consiliul local, situat în oraşul Ianca, la intersecţia 
străzilor Calea Brăilei cu Viilor, în vederea amplasării unui chioşc alimentar. 

(2) Terenul este identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre şi 
se închiriază pe o perioadă de 1 an, cu drept de prelungire în condiţiile legii. Pe terenul închiriat vor fi 
amplasate doar construcţii provizorii, cu obligaţia chiriaşului de a permite oricând accesul la reţelele de 
utilităţi publice. 

(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 12 lei /mp/an, iar pasul de supralicitare este de 1% 
din preţul de pornire a licitaţiei. 

(4) Chiria rezultată în urma licitaţiei publice se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei - pe baza 
datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila - şi se plăteşte la termenele prevăzute de 
Codul fiscal pentru plata impozitului pe teren.. 

(5)Pentru neplata în termen a chiriei se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru 
creanţele bugetare. 

(6) Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei, iar garanţia de participare este de 10% din valoarea 
chiriei pe un an. 

(7) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia aprobată potrivit 
art. 1 alin.(6) din H.C.L. nr. 8/2011. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul 
financiar contabil şi biroul de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului şi 
a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IOAN VLAD ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.84 
din 24 noiembrie 2011 

privind: acordul consiliului local pentru subconcesionarea suprafeţei de 36 mp teren din domeniul 
privat al oraşului în vederea amplasării unei staţii mobile de carburanţi de către S.C.ALCOPROD 
SERVICE SA. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 
noiembrie 2011; 

Având în vedere: 

-adresa nr.3166/05.10.2011 a S.C.BONA AVIS S.R.L. Ianca, concesionară a suprafeţei de 3000 
mp teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local potrivit H.C.L.nr.34/2010, prin 
care revine la adresa nr.2497/09.08.2011 şi solicită acordul consiliului local pentru subconcesionarea 
suprafeţei de 36 mp teren din suprafaţa concesionată în vederea amplasării unei staţii mobile de 
carburanţi de către S.C.ALCOPROD SERVICE S.A. Ianca, asociata concesionarei în grupul de firme 
ALCOPROD S.RL.Ianca; 

-dispoziţiile art.59 alin.(7) din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

-dispoziţiile art.48 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.54/2006, privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG nr.168/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.7 alin.(3) din Contractul de 
concesiune nr.86/23.09.2010; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate şi planul de situaţie al 
terenului, 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.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi 
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.-(1) Consiliul local este de acord cu subconcesionarea suprafeţei de 36 mp teren din 
suprafaţa de 3000 mp din domeniul privat al oraşului, concesionată Societăţii Comerciale BONA 
AVIS S.R.L. Ianca potrivit Contractul de concesiune nr.86/2010 încheiat în baza H.C.L.nr.34/2010, în 
vederea amplasării unei staţii mobile de carburanţi de către S.C.ALCOPROD SERVICE S.A. Ianca, 
asociata concesionarei în grupul de firme ALCOPROD S.R.L.Ianca. 

(2) Durata subconcesionării nu poate fi mai mare decât cea a concesionării, iar redevenţa pentru 
întreaga suprafaţă de 3000 mp va fi achitată în totalitate de către S.C.BONA AVIS S.R.L. Ianca 
potrivit Contractul de concesiune nr.86/23.09.2010. 

(3) Terenul subconcesionat este identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, 
serviciul financiar contabil şi biroul de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IOAN VLAD ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.85 
din 24 noiembrie 2011 

pentru: modificarea H.C.L.nr.81/2011 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului 
local în consiliile de administraţie, în comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii 
educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a 
oraşului Ianca, începând cu anul şcolar 2011-2012. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 24 noiembrie 2011; 

Având în vedere: 
-cererea nr.18859/21.10.2011 a domnului consilier local Baltă Eugeniu, prin care 

renunţă la calitatea de reprezentant al consiliului local în comisia de evaluare şi asigurare 
a calităţii educaţiei din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Perişoru; 

-dispoziţiile art.96 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi ale art.11 
alin.(4) lit.e) din OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin 
Legea nr.87/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din 
cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a), pct.1, 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; 

Art.1.-Hotărârea Consiliului Local nr.81/29.09.2011, privind desemnarea 
reprezentanţilor consiliului local consiliile de administraţie, în comisiile de evaluare şi 
asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în 
mediul şcolar ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ 
teritorială a oraşului Ianca, începând cu anul şcolar 2011-2012, se modifică după cum 
urmează: 

a)- se retrage calitatea de reprezentant al consiliului local în comisia de evaluare şi 
asigurare a calităţii educaţiei din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Perişoru a domnului 
consilier local Baltă Eugeniu; 

b)- se desemnează domnul consilier local Lupu Florea ca reprezentant al consiliului 
local în comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei din cadrul Şcolii cu clasele I-
VIII Perişoru. 

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTEDE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IOAN VLAD ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.86 
din 24 noiembrie 2011 

privind: concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local Societăţii 
Comerciale AMROMCO ENERGY S.R.L. Ploieşti, pentru forarea sondei A1 Bordei Verde Vest, pe raza 
satului Tîrlele Filiu. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 
noiembrie 2011; 

Având în vedere: 

- adresa nr.4219/21.11.2011 a Societăţii Comerciale AMROMCO ENERGY S R L. Ploieşti, 
unicul operator şi cotitular al acordului de concesiune pentru perimetrul „Bordei Verde Vest" încheiat cu 
ANRM pentru teritoriul oraşului Ianca şi aprobat prin H.G.nr.223/1999, prin care se solicită 
concesionarea unei suprafeţe de 6000 mp teren pentru forarea sondei A1 Bordei Verde Vest, pe raza 
satului Tîrlele Filiu; 

- dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991 - republicată - cu modificările şi completările 
ulterioare, privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor ; 

- dispoziţiile art.6 lit.c) şi e) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de cadastru şi agricultură din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate şi caietul 
de sarcini, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

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

Art.1.-(1) Se aprobă concesionarea unei suprafeţe de 6000 mp teren neproductiv din domeniul 
privat al oraşului administrat de consiliul local Societăţii Comerciale AMROMCO ENERGY S.R.L. 
Ploieşti, pentru forarea sondei A1 Bordei Verde Vest, pe raza satului Tîrlele Filiu. 

(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în Tarlaua 131, fiind identificat prin planul de situaţie 
anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Termenul de concesionare este de 10 ani de la data încheierii contractului, cu drept de 
prelungire în condiţiile legii . 

(4) Redevenţa datorată pentru concesionarea terenului prevăzut la alin.(1) este de 2 lei /mp/an. 
(5) Redevenţa se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de 

Direcţia Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata 
impozitului pe teren. 

(6) Pentru neplata în termen a redevenţei şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere 
potrivit legii pentru creanţele bugetare. 

(7) La sfârşitul perioadei de concesionare Societatea Comercială AMROMCO ENERGY S.R.L. 
Ploieşti se obligă să aducă terenul la forma iniţială, pe cheltuiala sa. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 
biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

IOAN VLAD ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.87 
din 15 decembrie 2011 

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului 
Ianca din data de 15 decembrie 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă 
ordinară la data de 15 decembrie 2011; 

Având în vedere: 

-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-dispoziţiile art. 9 şi art. 10 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin HCL nr. 84 
din anul 2004; 

/V 

In temeiul prevederilor 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: 

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Eugeniu Baltă este ales 
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 15 
decembrie 2011, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul verbal şi 
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI 

EUGENIU BALTĂ ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.88 
din 15 decembrie 2011 

privind: propunerea de scoatere definitivă din circuitul agricol a unui teren situat în extravilanul 
satului Plopu, trecerea acestuia în intravilan şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea 
realizării obiectivului „Construire unitate de depozitare baterie 4 silozuri 899 TO-1153 MC " de 
către I.F.Dinulescu Camelia. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 
decembrie 2011; 

Având în vedere: 
-cererile nr.18578/12.10.2011 şi nr.19580/22.11.2011 ale Întreprinderii Familiale 

Dinulescu Camelia, cu sediul profesional în municipiul Brăila, str. Industriei nr.202, bl.9, sc.5, 
etj.3, ap.88, prin care se solicită avizul favorabil al consiliului local pentru scoaterea definitivă 
din circuitul agricol a unui teren arabil extravilan aflat în proprietatea acesteia, potrivit 
Contractului de dezmembrare şi vânzare-cumpărare nr. 870/09.06.2010, respectiv aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal, în vederea realizării obiectivului „Construire unitate de depozitare 
baterie 4 silozuri 899 TO-1153 MC ". 

-dispoziţiile art.92 alin.(3) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare - şi ale art.1 alin.(2) lit.d) şi art.2 lit. h) din Regulamentul 
privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, 
aprobat prin Ordinul comun al M.A.P.D.R. şi M A I . nr.897/798/19.09.2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea 
teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, 
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), art.45 alin.(2) lit.e) 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) Consiliul local al oraşului Ianca propune scoaterea definitivă din circuitul 
agricol şi trecerea în intravilan a unui teren în suprafaţă de 1,10 ha situat în extravilanul satului 
Plopu, Tarlaua 191 parcela 1829/7, cu număr cadastral provizoriu 70674, aflat în proprietatea 
întreprinderii Familiale Dinulescu Camelia potrivit Contractului de dezmembrare şi vânzare -
cumpărare nr. 870/09.06.2010. 

(2) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal aferent terenului prevăzut la alin.(1), în vederea 
realizării obiectivului „Construire unitate de depozitare baterie 4 silozuri 899 TO-1153 MC ". 

Art.2.-Cheltuielile ocazionate de scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului 
prevăzut la art.1, inclusiv pentru documentaţia urbanistică, cad în totalitate în sarcina 
proprietarei terenului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

EUGENIU BALTĂ ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.89 
din 15 decembrie 2011 

privind: propunerea de scoatere definitivă din circuitul agricol a unui teren situat în extravilanul 
satului Plopu, trecerea acestuia în intravilan şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea 
realizării obiectivului „Construire unitate de depozitare baterie 4 silozuri 899 TO-1153 MC " de 
către I.F. Bîgiu B. Viorica. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 
decembrie 2011; 

Având în vedere: 
-cererile nr.18579/12.10.2011 şi nr.19581/22.11.2011 ale Întreprinderii Familiale Bîgiu 

B. Viorica, cu sediul profesional în oraşul Ianca, str. Nicolae Oncescu nr.13, bl.B2, sc.2, parter, 
ap.18, prin care se solicită avizul favorabil al consiliului local pentru scoaterea definitivă din 
circuitul agricol a unui teren arabil extravilan aflat în proprietatea acesteia, potrivit Contractului 
de vânzare-cumpărare nr.893/14.06.2010, respectiv aprobarea Planului Urbanistic Zonal aferent 
terenului, în vederea realizării obiectivului „Construire unitate de depozitare baterie 4 silozuri 
899 TO-1153 MC ". 

-dispoziţiile art.92 alin.(3) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare - şi ale art.1 alin.(2) lit.d) şi art.2 lit. h) din Regulamentul 
privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, 
aprobat prin Ordinul comun al M.A.P.D.R. şi M AI. nr.897/798/19.09.2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea 
teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, 
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), art.45 alin.(2) lit.e) 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) Consiliul local al oraşului Ianca propune scoaterea definitivă din circuitul 
agricol şi trecerea în intravilan a unui teren în suprafaţă de 1,30 ha situat în extravilanul satului 
Plopu, Tarlaua 191 parcela 1829/7, cu număr cadastral provizoriu 70673, aflat în proprietatea 
Întreprinderii Familiale Bîgiu B. Viorica potrivit Contractului de vânzare-cumpărare 
nr.893/14.06.2010. 

(2) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal aferent terenului prevăzut la alin.(1), în vederea 
realizării obiectivului „Construire unitate de depozitare baterie 4 silozuri 899 TO-1153 MC ". 

Art.2.-Cheltuielile ocazionate de scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului 
prevăzut la art.1, inclusiv pentru documentaţia urbanistică, cad în totalitate în sarcina 
proprietarei terenului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

EUGENIU BALTĂ ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.90 
din 15 decembrie 2011 

privind: concesionarea unui teren intravilan şi a construcţiei situate pe acesta, din domeniul privat al 
oraşului administrat de consiliul local, domnului Pruteanu Eugen în vederea extinderii atel ierului de 
tâmplărie din oraşul Ianca, str.Fabricii nr.9, realizat pe terenul alăturat. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 
decembrie 2011. 

Având în vedere: 
-cererea nr.18895/24.10.2011, prin care domnul Pruteanu Eugen din oraşul Ianca, str.Calea 

Brăilei nr.19, bl.E2, sc.1, ap.8, judeţul Brăila, solicită concesionarea unui teren intravilan şi a 
construcţiei situate pe acesta, din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, în 
vederea extinderii atelierului de tâmplărie realizat pe terenul alăturat; 

-dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991-republicată- cu modificările şi completările 
ulterioare, privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor ; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate şi caietul de sarcini, 
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

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

Art.1.-(1) Se aprobă concesionarea unui teren intravilan în suprafaţă de 566 mp şi a 
construcţiei situate pe acesta în suprafaţă de 171 mp, din domeniul privat al oraşului administrat de 
consiliul local, domnului Pruteanu Eugen din oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.19,bl.E2, sc.1, ap.8, 
judeţul Brăila, în vederea extinderii atelierului de tâmplărie realizat pe terenul alăturat. 

(2) Terenul şi construcţia prevăzute la alin.(1) sunt situate în oraşul Ianca, str.Fabricii nr.9, 
fiind identificate ca Lotul nr.4 în Extrasul de carte funciară anexat, parte integrantă din prezenta 
hotărâre,. 

(3) Termenul de concesionare este de 49 ani de la data încheierii contractului, cu drept de 
prelungire în condiţiile legii . 

(4) Redevenţa datorată pentru teren este de 0,396 lei/mp/an, iar pentru construcţie este de 
3,37 lei/mp/an. 

(5) Redevenţa se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de 
Direcţia Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru 
plata impozitului pe teren. 

(6) Pentru neplata în termen a redevenţei şi taxei pe construcţii şi teren se datorează majorări 
de întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 
biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

EUGENIU BALTĂ ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.91 
din 15 decembrie 2011 

privind: concesionarea unui teren intravilan, din domeniul privat al oraşului administrat de 
consiliul local, domnului Cojocea Anghel în vederea extinderii anexelor gospodăreşti din oraşul 
Ianca, str.Fabricii nr.7, realizate pe terenul alăturat. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 
decembrie 2011. 

Având în vedere: 
-cererea nr.19168/03.10.2011, prin care domnul Cojocea Anghel din oraşul Ianca, str. 

Industriei nr.3, bl.D4, sc.2, ap.19, judeţul Brăila, solicită concesionarea unui teren intravilan din 
domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, în vederea extinderii anexelor 
gospodăreşti realizate pe terenul alăturat; 

-dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991-republicată- cu modificările şi completările 
ulterioare, privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor ; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea 
teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate şi caietul 
de sarcini, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-(1) Se aprobă concesionarea unui teren intravilan în suprafaţă de 405 mp, din 
domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, domnului Cojocea Anghel din oraşul 
Ianca, str. Industriei nr.3, bl.D4, sc.2, ap.19, judeţul Brăila, în vederea extinderii în vederea 
extinderii anexelor gospodăreşti realizate pe terenul alăturat. 

(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în oraşul Ianca, str.Fabricii nr.7, fiind 
identificat ca Lotul nr.5 în Extrasul de carte funciară anexat, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(3) Termenul de concesionare este de 10 ani de la data încheierii contractului, cu drept de 
prelungire în condiţiile legii. 

(4) Redevenţa datorată este de 0,396 lei/mp/an, care se indexează anual în funcţie de 
rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila, şi se plăteşte 
la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului pe teren. 

(5) Pentru neplata în termen a redevenţei şi taxei pe teren se datorează majorări de 
întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
şi biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

EUGENIU BALTĂ ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.92 
din 15 decembrie 2011 

privind: concesionarea unui teren intravilan, din domeniul privat al oraşului administrat de 
consiliul local, Societăţii Comerciale MCR PROD S.R.L. în vederea extinderii depozitului 
PECO din oraşul Ianca, str.Fabricii nr.5, realizat pe terenul alăturat. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 
decembrie 2011. 

Având în vedere: 
-adresa nr.135/25.10.2011, prin care Societatea Comercială MCR PROD S.R.L, cu sediul 

social în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.13B, judeţul Brăila, solicită concesionarea unui teren 
intravilan din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, în vederea extinderii 
depozitului PECO realizat pe terenul alăturat; 

-dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991-republicată- cu modificările şi completările 
ulterioare, privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor ; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea 
teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate şi caietul 
de sarcini, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-(1) Se aprobă concesionarea unui teren intravilan în suprafaţă de 632 mp, din 
domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, Societăţii Comerciale MCR PROD 
S.R.L. cu sediul social în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.13B, judeţul Brăila, în vederea 
extinderii depozitului PECO realizat pe terenul alăturat. 

(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în oraşul Ianca, str.Fabricii nr.5, fiind 
identificat ca Lotul nr.6 în Extrasul de carte funciară anexat, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(3) Termenul de concesionare este de 10 ani de la data încheierii contractului, cu drept de 
prelungire în condiţiile legii. 

(4) Redevenţa datorată este de 0,396 lei/mp/an, care se indexează anual în funcţie de 
rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila, şi se plăteşte 
la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului pe teren. 

(5) Pentru neplata în termen a redevenţei şi taxei pe teren se datorează majorări de 
întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
şi biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

EUGENIU BALTĂ ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.93 
din 15 decembrie 2011 

privind: rectificarea bugetului local pe anul 2011. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 15 decembrie 2011; 

Având în vedere: 

-Decizia Directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Nr.482/24.11.2011, 
privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată şi a cotei de 21% din impozitul pe venit pe anul 2011, prin care s-a 
alocat oraşului Ianca suma de 100.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile 
personalului din învăţământ şi ale asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap; 

-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit. a) şi art.19 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul contabilului şef din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul 
consiliului local; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) 
lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art.1.- Bugetul local pe anul 2011 aprobat prin H.C.L. nr.16/10.02.2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, se rectifică după cum urmează: 

a)- veniturile bugetului local pe anul 2011 se suplimentează cu suma de 100.000 
lei în contul nr.21110202-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale; 

b)- cheltuielile bugetului local pe anul 2011 se suplimentează cu suma de 100.000 
lei, din care: 

-50.000 lei, în contul nr.24650210- cheltuieli de personal învăţământ; 
-50.000 lei, în contul nr.24680210- cheltuieli de personal asistenţă socială. 
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 

serviciul financiar contabil. 
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin 

grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

EUGENIU BALTĂ ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.94 
din 15 decembrie 2011 

privind: aprobarea bugetului actualizat pentru implementarea proiectului „Modernizarea spaţiilor 
publice şi a spaţiilor verzi în oraşul Ianca". 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 
decembrie 2011; 

Având în vedere: 
-Hotărârea Consiliului Local Nr.27/26.03.2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate 

pentru implementarea proiectului „Dezvoltare Integrată a oraşului Ianca - crearea şi 
modernizarea spaţiilor publice urbane, precum şi modernizarea spaţiilor verzi"; 

-modificările şi completările intervenite la Ghidul solicitantului pentru Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1-Planuri 
integrate de dezvoltare urbană, sub domeniul centre urbane în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013; 

-faptul că în această perioadă au intervenit modificări în structura de preţuri a proiectului, 
inclusiv creştea nivelului taxei pe valoarea adăugată, care au condus la majorarea bugetului total 
al proiectului şi implicit la creşterea contribuţiei proprii; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru promovarea 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-Se aprobă bugetul actualizat şi sursele de finanţare pentru implementarea 
proiectului „Modernizarea spaţiilor publice şi a spaţiilor verzi în oraşul Ianca", astfel: 
Nr.crt. Surse de finanţare Valoare (lei) 

I Valoarea totală a proiectului, din care: 54.901.311,01 
a. Valoarea neeligibilă a proiectului 222.470,00 
b. Valoarea eligibilă a proiectului 44.202.710,26 
c. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) 10.476.130,75 
II Contribuţia proprie în proiect, din care: 1.106.524,21 
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 884.054,21 
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile 222.470,00 
III Taxa pe valoarea adăugată (TVA) 10.476130,75 
IV Asistenţă financiară nerambursabilă 43.318.656,05 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul 
financiar contabil, care vor prevedea sumele pentru contribuţia proprie în bugetele anuale, pe 
perioada implementării proiectului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

EUGENIU BALTĂ ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.95 
din 15 decembrie 2011 

privind: aprobarea bugetului actualizat pentru implementarea proiectului „Realizarea unui sistem 
de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii în oraşul Ianca". 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 
decembrie 2011; 

Având în vedere: 
-Hotărârea Consiliului Local Nr.28/26.03.2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate 

pentru implementarea proiectului „Realizarea unui sistem de supraveghere în vederea creşterii 
siguranţei şi prevenirii criminalităţii în oraşul Ianca"; 

-modificările şi completările intervenite la Ghidul solicitantului pentru Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1-Planuri 
integrate de dezvoltare urbană, sub domeniul centre urbane în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013; 

-faptul că în această perioadă au intervenit modificări în structura de preţuri a proiectului, 
inclusiv creştea nivelului taxei pe valoarea adăugată, care au condus la majorarea bugetului total 
al proiectului şi implicit la creşterea contribuţiei proprii; 

-referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru promovarea 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-Se aprobă bugetul actualizat şi sursele de finanţare pentru implementarea 
proiectului „Realizarea unui sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii 
criminalităţii în oraşul Ianca", după cum urmează: 
Nr.crt. Surse de finanţare Valoare (lei) 

I Valoarea totală a proiectului, din care: 1.562.441,85 
a. Valoarea neeligibilă a proiectului 49.660,31 
b. Valoarea eligibilă a proiectului 1.210.373,44 
c. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) 302.408,10 
II Contribuţia proprie în proiect, din care: 73.867,78 
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 24.207,47 
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile 49.660,31 
III Taxa pe valoarea adăugată (TVA) 302.408,10 
IV Asistenţă financiară nerambursabilă 1.186.165,97 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul 
financiar contabil, care vor prevedea sumele pentru contribuţia proprie în bugetele anuale, pe 
perioada implementării proiectului. 

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

EUGENIU BALTĂ ALEXANDRU STERIAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

H O T Ă R Â R E A Nr.96 
din 15 decembrie 2011 

privind: acceptul de înfiinţare a unui singur consorţiu şcolar pentru toate unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca. 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 15 decembrie 2011. 

Având în vedere: 
-adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila nr.11377/25.11.2011, prin care se 

solicită propuneri motivate pentru înfiinţarea consorţiilor şcolare la nivelul oraşului 
Ianca; 

-propunerile Liceului Teoretic „Constantin Angelescu", Şcolii cu clasele I-VIII 
Plopu şi Grădiniţei Ianca de a înfiinţa un consorţiu şcolar împreună cu unităţile şcolare 
din comunele Şuţeşti şi Mircea Vodă, fără Grupul Şcolar „Nicolae Oncescu" şi Şcoala cu 
clasele I-VIII Perişoru; 

-propunerea Grupului Şcolar „Nicolae Oncescu" Ianca de a înfiinţa un singur 
consorţiu şcolar pentru toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
administrativ teritorială a oraşului Ianca; 

-dispoziţiile art.62 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi ale art.8 din 
Regulamentul-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, aprobat prin 
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr.5488/2011; 

-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din 
cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.6 lit.a) pct.1, 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; 

Art.1.-(1) În vederea utilizării optime a resurselor materiale şi umane locale, a 
mobilităţii personalului didactic pe plan local, precum şi pentru eficientizarea resurselor 
financiare alocate de la bugetul local, se acceptă înfiinţarea unui singur consorţiu şcolar 
pentru toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ 
teritorială a oraşului Ianca. 

(2) La acest consorţiu pot adera şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
din localităţile limitrofe oraşului Ianca. 

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin 
grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL ORAŞULUI 

EUGENIU BALTĂ ALEXANDRU STERIAN 


