ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A N r.l
din 26 ianuarie 2012

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului
Ianca din data de 26 ianuarie 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 26 ianuarie 2012;
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;
In 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.
/V

HOTĂRĂŞTE:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Florea Lupu este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 26
ianuarie 2012, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul verbal şi
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

FLOREA LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

ALEXANDRU STERI AN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.2
din 26 ianuarie 2012
privind: retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit în baza Legii
nr. 15/2003 doamnei Andries Tereza Alexandra.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 26 ianuarie 2012;
Având în vedere:
-cererea nr.10100/05.01.2012, prin care doamna Andrieş Tereza Alexandra, cu
domiciliul în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.17, bl.E3, ap. 12, judeţul Brăila, solicită
retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii nr.
15/2003 prin H.C.L.Nr.47/2010, 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.10100/05.01.2012 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei
primarului nr.908/2003, cu propunerea de retragere a dreptului de folosinţă a terenului
doamnei Andrieş Tereza Alexandra;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.l din
cadrul consiliului local;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.-Se retrage dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului-lotul nr.53 din
PUD/2009-Ianca, str.Rozelor, atribuit în baza Legii n r.l5/2003-prin H.C.L. Nr.47/2010,
doamnei Andrieş Tereza Alexandra cu domiciliul în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.17,
bl.E3, ap. 12, judeţul Brăila, ca urmare a renunţării şi 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

FLOREA LUPU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI

ALEXANDRU STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.3
din 26 ianuarie 2012
privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii n r.l5/2003 doamnei Petcu Mariana,
în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
ianuarie 2012;
Având în vedere:
-cererea nr.90/12.01.2012, prin care doamna Petcu Mariana, cu domiciliul în oraşul Ianca,
str.Sărăţeni nr. 123, judeţul Brăila, solicită atribuirea unui teren în folosinţă gratuită pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.l 5/2003;
-dispoziţiile art.4 şi art.5 (2) din Legea n r.l5/2003, 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.90/12.01.2012 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei primarului
nr.908/2003, cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren, lotul nr.53- în suprafaţă de
300 mp- din PUD/2009-Ianca, str.Rozelor, devenit disponibil ca urmare a retragerii dreptului de
folosinţă doamnei Andrieş Tereza Alexandra potrivit H.C.L.Nr.2/26.01.2012;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.l din cadrul
consiliului local;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), 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;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.-Se aprobă cererea doamnei Petcu Mariana, cu domiciliul în oraşul Ianca, str.Sărăţeni
nr.123, judeţul Brăila şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 300 mp - lotul nr.53
din PUD/2009-Ianca, str.Rozelor,în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală în condiţiile
Legii n r.l5/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2.-Beneficiara terenului aprobat potrivit art.l 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
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H O T Ă R Â R E A Nr.4
din 26 ianuarie 2012
privind: retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit în baza Legii
nr. 15/2003 doamnei Sărmaci (Vlăduc) Cristina.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 26 ianuarie 2012;
Având în vedere:
-cererea nr. 10201/10.01.2012, prin care doamna Sărmaci (Vlăduc) Cristina, cu
domiciliul în oraşul Ianca, str.Rozelor nr.26, judeţul Brăila, solicită retragerea dreptului
de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 prin
H.C.L.Nr.49/2010, 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. 10201/10.01.2012 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei
primarului nr.908/2003, cu propunerea de retragere a dreptului de folosinţă a terenului
doamnei Sărmaci (Vlăduc) Cristina;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.l din
cadrul consiliului local;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.-Se retrage dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului-lotul nr.55 din PUD/
2009 Ianca, str.Rozelor, atribuit în baza Legii n r.l5/2003-prin H.C.L. Nr.49/2010,
doamnei Sărmaci (Vlăduc) Cristina cu domiciliul în oraşul Ianca, str.Rozelor nr.26,
judeţul Brăila, ca urmare a renunţării şi 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

FLOREA LUPU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI

ALEXANDRU STERIAN
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.5
din 26 ianuarie 2012
privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii n r.l5/2003 domnului Adochitei
Georgel. în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
ianuarie 2012;
Având în vedere:
-cererea nr.91/17.01.2012, prin care domnul Adochiţei Georgel, cu domiciliul în oraşul
Ianca, str.Rozelor nr.42, judeţul Brăila, solicită atribuirea unui teren în folosinţă gratuită pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.l 5/2003;
-dispoziţiile art.4 şi art.5 (2) din Legea n r.l5/2003, 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.91/17.01.2012 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei primarului
nr.908/2003, cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren, lotul nr.55- în suprafaţă de
300 mp- din PUD/2009 Ianca, str.Rozelor, devenit disponibil ca urmare a retragerii dreptului de
folosinţă doamnei Sărmaci (Vlăduc) Cristina potrivit HC.L.Nr.4/26.01.2012;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.l din cadrul
consiliului local;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), 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;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.-Se aprobă cererea domnului Adochiţei Georgel, cu domiciliul în oraşul Ianca,
str.Rozelor nr.42, judeţul Brăila şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 300 mp lotul nr.55 din PUD/2009 Ianca, str.Rozelor - în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală
în condiţiile Legii n r.l5/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2.-Beneficiarul terenului aprobat potrivit art.l 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

FLOREA LUPU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI
ALEXANDRU STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.6
din 26 ianuarie 2012
privind: concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local Societăţii
Comerciale Amromco Energy S.R.L. Ploieşti, pentru forarea sondei A2 Bordei Verde Vest, pe raza
satului Tîrlele Filiu.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie
2012;

Având în vedere:
-adresa nr.4611/17.01.2012 a Societăţii Comerciale Amromco Energy S.R.L. Ploieşti, titulară al
acordului de concesiune pentru perimetre de dezvoltare şi exploatare petrolieră aprobat prin
H.G.nr.223/1999 şi unic operator în perimetrul „Bordei Verde Vest” potrivit art.3 din Ordinul
Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.191/31.08.2011, prin care se solicită
concesionarea unei suprafeţe de 6000 mp teren pentru forarea sondei A2 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.(l) lit.b) şi
art. 123 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) Se aprobă concesionarea unei suprafeţe de 6000 mp teren agricol din domeniul privat
al oraşului administrat de consiliul local Societăţii Comerciale Amromco Energy S.R.L. Ploieşti, pentru
forarea sondei A2 Bordei Verde Vest, pe raza satului Tîrlele Filiu. Cheltuielile ocazionate scoaterea
terenului din circuitul agricol, potrivit Ordinului comun al M.A.P.D.R. şi M.A.I. nr.897/798/19.09.2005,
cad în sarcina concesionarului.
(2) Terenul aprobat potrivit alin.(l) va fi pus la dispoziţia concesionarului, conform coordonatelor
de stabilire a amplasamentului, într-una din Tarlalele nr.l 19, 122 sau 123.
(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.(l) 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.
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H O T Ă R Â R E A Nr.7
din 26 ianuarie 2012
privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local. în vederea înfiinţării unei ferme agricole în satul Oprişeneşti.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit de îndată în şedinţă la data de 26 ianuarie
2012.

Având în vedere:
-cererea nr.17195/12.09.2011, prin care domnul Mitrea Dumitru, cu domiciliul în oraşul Ianca,
satul Oprişeneşti, judeţul Brăila, solicită concesionarea unui teren în suprafaţă de 4000 mp din domeniul
privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în incinta fostei CAP Oprişeneşti, tarlaua 177,
parcela 1530/2, în vederea înfiinţării unei ferme 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.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. 168/2007;
-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 şi caietul de sarcini, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.l 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.(l) lit.b) şi
art.123 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-(l) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren în suprafaţă
de 4.000 mp din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în incinta fostei CAP
Oprişeneşti, tarlaua 177, parcela 1530/2, în vederea înfiinţării unei ferme agricole.
(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 0,40 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.
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H O T Ă R Â R E A Nr.8
din 26 ianuarie 2012
privind: aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
ianuarie 2012;
Având în vedere:

la data de 26

-dispoziţiile art.4 lit.b) şi d), art.5 alin.(4) lit.a)- e) şi alin.(7) şi art.7 din Legea nr.293/2011,
privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2012;
-dispoziţiile art.l alin.(2), art.8, art. 11, art. 19 alin.(l) 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.l 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, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare;
-adresa Instituţiei Prefectului nr. 10874/21.11.2011, privind comunicarea numărului maxim de
posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, precum şi pentru instituţiile/serviciile 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 din instituţiile publice înfiinţate de
consiliul local;
-Ordinul comun al M.A.I. şi M.F.P. nr.286/2987/2011, privind aprobarea nivelului maxim al
cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al judeţelor pe anul 2012 şi Decizia
D.G.F.P. Brăila nr.46/2012 privind stabilirea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent
bugetului oraşului Ianca pe anul 2012, coroborate cu prevederile Legii nr.283/2011 pentru aprobarea
O.U.G.nr.80/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru anul 2012;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 1/2012, privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a procentului de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pe anul 2012 pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală;
-Decizia Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila nr.44/2012, privind repartizarea pe
unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotei de 18,5%
din impozitul pe venit pe anul 2012;
-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.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
CAPITOLUL I -Dispoziţii generale
Art.l.-Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi cheltuielilor
bugetului centralizat al oraşului Ianca, a structurii acestora pe capitole, subcapitole, titluri şi articole,
după caz, pentru anul 2012.
Art.2.-Estimarea veniturilor pentru anul 2012 a fost realizată pe baza exerciţiului bugetar şi a
indicatorilor economico-sociali din anul 2011, pe baza repartiţiei sumelor şi a 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 31.12.2011 se încasează şi se
înregistrează în bugetul local pe anul 2012, la aceleaşi capitole şi subcapitole.
Art.4.-Bugetul centralizat al oraşului Ianca pe anul 2012 se stabileşte la venituri bugetare în
suma de 12.900.000 lei, din care 6.160.000 lei venituri proprii, la cheltuieli bugetare în sumă de
12.900.000 lei, la venituri extrabugetare în suma de 450.000 lei şi la cheltuieli extrabugetare în suma
de 450.000 lei .
CAPITOLUL II - Structura veniturilor si a cheltuielilor
Secţiunea 1: - Venituri bugetare
Art.5.-Veniturile totale ale bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2012 sunt în sumă de
12.900.000 lei şi se prezintă astfel:
a) sume defalcate din TVA.............................................................................................................6.320.000 lei
b) subvenţii de la bugetul de s ta t..................................................................................................... 420.000 lei
c) venituri p ro p rii............................................................................................................................6.160.000 lei
Secţiunea 2:- Cheltuieli bugetare
Art.6.-Cheltuielile totale ale bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2012 sunt în sumă
de 12.900.000 lei, din care 11.759.000 lei cheltuieli de funcţionare şi 1.141.000 lei cheltuieli de
dezvoltare, repartizate astfel:
a) autorităţi publice şi acţiuni externe........................................................................................... 1.675.000
b) alte servicii publice generale........................................................................................................ 410.000
c) tranzacţii privind datoria publică şi îm prum uturi.....................................................................280.000
d) ordine publică şi siguranţă naţională........................................................................................... 180.000
e) învăţăm ânt...................................................................................................................................4.651.000
f) sănătate............................................................................................................................................ 131.000
g) cultură, recreere şi religie...........................................................................................................1.460.000
h) asigurări şi asistenţă socială.......................................................................................................1.573.000
i) locuinţe, servicii şi dezvoltare publică...................................................................................... 1.240.000
j) protecţia mediului........................................................................................................................... 600.000
k) transporturi...................................................................................................................................... 700.000
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Art.7.-Bugetul local pe anul 2012, 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 2012 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 4.451.000 lei, din care: cheltuieli de personal 3.837.000 lei, sume
alocate din TVA; cheltuieli materiale 470.000 lei, sume alocate din TVA; burse elevi 80.000 lei, din
venituri proprii; cheltuieli de transport cadre didactice 64.000 lei, din venituri proprii.
(2) La suma alocată cheltuielilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat potrivit alin.(l),
se adaugă şi suma de 200.000 lei cheltuieli de capital, din venituri proprii, repartizată pe unităţi de
învăţământ conform programului de investiţii din anexa nr.5.
Art. 10.-Finanţarea cheltuielilor la Unitatea de Asistenţă Medico Socială se asigură din bugetul
local în limita sumei de 300.000 lei, în completarea sumelor contractate cu Direcţia de Sănătate
Publică a judeţului Brăila pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi salarizarea
personalului de specialitate, precum şi a celor reprezentând contribuţia persoanelor asistate.

A rt.ll.-(l) Asigurarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili
petrolieri se face în limita sumei de 373.000 lei, din care 73.000 lei-sume alocate din TVA şi 300.000
lei-din venituri proprii.
(2) Ajutorul social de urgenţă şi ajutorul social comunitar se asigură în limita sumei de 120.000
lei, din venituri proprii.
Art. 12.-Se aprobă pentru anul 2012 un număr total de 65 posturi de asistent personal al
persoanei cu handicap , cu încadrarea în limita sumei de 660.000 lei, din care 214.000 lei -sum e
alocate din TVA şi 446.000 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 180.000 lei, din venituri proprii.
Art. 14.-Se aprobă suma de 600.000 lei pentru finanţarea activităţilor gestionate de către
Direcţia Serviciilor Publice de sub autoritatea consiliului local, respectiv a serviciului public de
salubrizare, serviciului public de gestionare a câinilor fară stăpân, administrarea spaţiilor verzi, a staţiei
de compost deşeuri biodegradabile şi a bazei sportive „Ştefan Vrăbioru” .
Art. 15.-Finanţarea cheltuielilor pentru cultură, culte, activităţi sportive, recreere şi tineret se
asigură în limita sumei de 1.460.000 lei-din venituri proprii, pentru: cheltuieli de capital - 130.000 lei;
Muzeul oraşului Ianca - 40.000 lei; Casa de cultură „Ion Theodorescu Sion” şi Biblioteca orăşenească
„Georgeta Crainic”- 235.000 lei; sprijinirea cultelor - 800.000 lei; activităţi sportive - 70.000 lei;
activităţi cultural educative: Zilele oraşului Ianca - 80.000 lei, aniversarea Zilei Naţionale a României
şi Serbările Crăciunului - 50.000 lei; editarea unor lucrări literare - 15.000 lei; alte acţiuni culturale 40.000 lei.
Art. 16.-(1) Se aprobă pentru anul 2012 un număr total de 102 posturi pentru aparatul de
specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine, la care se adaugă cele 6 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 a
primarului şi serviciilor publice din subordine sunt prevăzute în anexele nr.3 şi 4.
Art. 17.-Se aprobă Programul investiţiilor publice pe anul 2012, ca secţiune de dezvoltare în
bugetul local, cu o valoare totală de 2.919.769 lei, potrivit anexelor nr.5 şi 6.
Art. 18.- Primarul, în calitate de ordonator principal de credite al bugetului centralizat al
oraşului Ianca, răspunde de încadrarea în nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit pentru anul
2012 prin Decizia Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila nr.46/2012, emisă în aplicarea
Ordinului comun al M.A.I. şi M.F.P. nr.286/2987/2011, coroborate cu prevederile Legii nr.283/2011
pentru aprobarea 0.lJ.G.nr.80/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru anul 2012.
CAPITOLUL III - Dispoziţii finale
Art. 19.-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.20.-Primarul şi serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
A rt.21.-Anexele n r.l-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.22.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.9
din 26 ianuarie 2012
privind: aprobarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ
teritorială a oraşului Ianca pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2012 ;
Având în vedere:
-dispoziţiile art. 1 alin.(2) lit.b) şi art. 19 alin.(l) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.101, art.103 alin.(2), art.104, art.105 şi art.l 1lalin.(4) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.l şi art.5 din H.G. nr.1274/2011, privind metodologia de calcul pentru
determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an şi finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat din bugetele locale pentru anul 2012;
-Decizia D.G.F.P. Brăila nr.46/2012 privind stabilirea nivelului maxim al cheltuielilor de
personal aferent bugetului local pe anul 2012, coroborate cu prevederile Legii nr.283/2011 pentru
aprobarea O.U.G.nr.80/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru anul 2012;
-Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2012, privind aprobarea bugetului local pe anul 2012, prin care
s-au alocat sumele necesare finanţării cheltuielilor de bază şi complementare pentru unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca;
-referatul de aprobare al primarului, rapoartele directorilor unităţilor de învăţământ cu
fundamentarea proiectelor de bugete şi raportul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul consiliului local;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.l, art.45 alin.(2) lit.a)
şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-Se aprobă bugetul Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca pe anul 2012, în sumă
totală de 1.638.000 lei, din care: - 1.320.000 lei cheltuieli de personal; - 175.000 lei cheltuieli materiale;
- 28.000 lei burse elevi; - 15.000 lei naveta cadrelor didactice; - 100.000 lei cheltuieli de capital, potrivit
anexei nr.l, la care se adaugă suma de 78.000 lei din bugetul de autofinanţare.
Art.2.-Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca pe anul 2012, în sumă
totală de 1.483.000 lei, din care: - 1.262.000 lei cheltuieli de personal; - 146.000 lei cheltuieli materiale;
- 24.000 lei burse elevi; -21.000 lei naveta cadrelor didactice; - 30.000 lei cheltuieli de capital, potrivit
anexei nr.2, la care se adaugă suma de 3000 lei din bugetul de autofinanţare.
Art.3.-Se aprobă bugetul Şcolii cu clasele I-VIII Plopu pe anul 2012, în sumă totală de 721.000
lei, din care: - 625.000 lei cheltuieli de personal; - 61.000 lei cheltuieli materiale; - 20.000 lei burse elevi;
- 15.000 lei naveta cadrelor didactice, potrivit anexei nr.3.
Art.4.-Se aprobă bugetul Şcolii cu clasele I-VIII Perişoru pe anul 2012, în sumă totală de 379.000
lei, din care: - 326.000 lei cheltuieli de personal; - 36.000 lei cheltuieli materiale; - 8.000 lei burse elevi; 9.000 lei naveta cadrelor didactice, potrivit anexei nr.4.
Art.5.-Se aprobă bugetul Grădiniţei Ianca pe anul 2012, în sumă totală de 430.000 lei, din care: 304.000 lei cheltuieli de personal; - 52.000 lei cheltuieli materiale; - 70.000 lei cheltuieli de capital;
- 4.000 lei naveta cadrelor didactice, potrivit anexei nr.5.
Art.6.-In calitate de ordonatori terţiari de credite, directorii unităţilor de învăţământ 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.
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H O T Ă R Â R E A Nr.10
din 26 ianuarie 2012
privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
consiliului local pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
ianuarie 2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.4 lit. b) şi d) din Legea nr.293/2011, privind aprobarea bugetului de stat pe
anul 2012;
-dispoziţiile art.l 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 M.A.I. şi M.F.P. nr.286/2987/2011, privind aprobarea nivelului maxim al
cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al judeţelor pe anul 2012 şi Decizia
D.G.F.P. Brăila nr.46/2012 privind stabilirea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent
bugetului local pe anul 2012, coroborate cu prevederile Legii nr.283/2011 pentru aprobarea
O.U.G.nr. 80/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru anul 2012;
-Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2012 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs, prin
care s-au alocat fonduri pentru finanţarea serviciilor aflate în gestiunea Direcţiei Serviciilor Publice
din subordinea consiliului local;
-referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice cu fundamentarea
bugetului pe anul 2012 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.(l) lit. b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

A rt.l.-(l) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea consiliului local pe anul 2012, în sumă de 1.490.000 lei.
(2) Sinteza bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2012 la venituri şi cheltuieli, pe
capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzută în anexa nr.l.
(3) Veniturile restante la 31.12.2011 se încasează şi se înregistrează în bugetul Direcţiei
Serviciilor Publice pe anul 2012, la aceleaşi capitole şi subcapitole;
(4) Estimarea veniturilor pentru anul 2012 s-a făcut pe baza exerciţiului bugetar şi a
indicatorilor economici şi sociali din anul 2011;
Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2012 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 2012 ale Direcţie
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 2012, aşa cum au
fost aprobate potrivit art.Îşi 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.
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H O T Ă R Â R E A Nr.l 1
din 26 ianuarie 2012
privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unităţii de Asistentă Medico - Socială Ianca din
subordinea consiliului local pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie
2012;

Având în vedere :
-dispoziţiile art.l alin.(2) lit.b) şi art. 19 alin.(l) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.3 din H.G. nr.421/2008, privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de
hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;
-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.l 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;
-Decizia D.G.F.P. Brăila nr.46/2012 privind stabilirea nivelului maxim al cheltuielilor de personal
aferent bugetului local pe anul 2012, coroborate cu prevederile Legii nr.283/2011 pentru aprobarea
O.U.G.nr.80/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru anul 2012;
-dispoziţiile art. 10 din HCL nr. 8/2012, privind alocarea fondurilor din bugetul local pentru
finanţarea cheltuielilor UAMS Ianca pe anul 2012, 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 şi necesitatea mării cuantumului alocaţiei de hrană pe anul 2012, referatul serviciului de
asistenţă socială din cadrul primăriei şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.2, art.45 alin.(2) lit. a)
şi art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-(l) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială
Ianca din subordinea consiliului local pe anul 2012, în sumă de 483.000 lei, potrivit anexei nr.l.
(2) In bugetul aprobat potrivit alin.(l) sunt cuprinse şi sumele contractate de UAMS Ianca cu
Direcţia de Sănătate Publică Brăila, cele provenite din contribuţia persoanelor asistate pentru alocaţia de
hrană, precum şi alte venituri realizate din sponsorizări, donaţii, etc.
(3) începând cu luna februarie 2012, alocaţia de hrană, care va fi suportată de persoanele asistate,
se stabileşte în cuantum de 10 lei/zi/persoană.
Art.2.-Se aprobă Organigrama şi statul de funcţii ale Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Ianca
pe anul 2012, potrivit anexelor nr.2 şi 3.
Art.3.-In calitate de ordonator terţiar de credite directorul Unităţii de Asistenţă Medico - Socială
Ianca răspunde, potrivit legii, de încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2012, aşa cum
au fost aprobate potrivit art.l 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 n r.l-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI

FLOREA LUPU
ALEXANDRU STERIAN
ANEXELE ACESTEI HOTARARI POT FI CONSULTATE LA SEDIUL PRIMĂRIEI ORAŞULUI IANCA

ROMANIA
JUDEŢUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.12
din 26 ianuarie 2012
privind, modificarea unor impozite si taxe locale, precum şi acordarea unor facilităţi fiscale. începând cu anul
fiscal 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art. I pct.78, 79 şi 89 şi art. II alin.(l) din O.G.nr.30/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiarfiscale;
-dispoziţiile art. I pct.82 şi art. VI din O.U.G.nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal;
-referatul de aprobare al primarului, rapoartele serviciului financiar contabil 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.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), art.45 alin.(2) lit.c) şi art. 115 alin.(l) lit.b)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-începând cu anul fiscal 2012, se modifică următoarele impozite şi taxe locale:
a)-cota de impozit prevăzută la art.253 alin.(6) din Codul fiscal este de 20 % pentru clădirile care nu
au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă şi de 40 % pentru clădirile care nu au fost
reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate
potrivit legii. în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este de 1 %;
b)-impozitele prevăzute la art.263 alin.(4) şi (5) din Codul fiscal rămân la nivelul stabilit conform
pct.82 din O.U.G.nr.125/2011;
c)-cota
taxei prevăzută la art.279 alin.(2) din Codul fiscal este de 1 % din valoarea totală a cazării sau
a tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se încasează de persoanele juridice prin
intermediul cărora se realizează cazarea, odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate;
d)-taxa pentru închirierea Căminului cultural din oraşul Ianca, în vederea organizării de şedinţe,
simpozioane, expoziţii, conferinţe, nunţi, botezuri, spectacole,etc.,este de 200 lei/oră;
e)-taxe pentru închirierea unor utilaje/mijloace de transport: autogreder-56 lei/oră; wolă-150 lei/oră;
autobuz-3 lei/km; tractor cu tocător-44 lei/oră; buldozer-86 lei/oră şi cheltuielile pentru deplasarea utilajului.
Art.2.-(1) Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări
de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, prin care se
constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de
performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în O.U.G. nr.
18/2009, beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 10 ani.
(2) In acest scop contribuabilii trebuie să solicite în scris acordarea facilităţii şi să prezinte biroului de
impozite şi taxe din cadrul primăriei actele prevăzute la alin.(l), care va acorda scutirea de impozit cu începere
de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare.
(3) Scutirea de impozit se poate face doar contribuabililor care nu înregistrează datorii la bugetul local
la data solicitării de acordare a facilităţii fiscale.
Art.3.-Celelalte impozite şi taxe locale rămân la valorile aprobate prin H.C.L.nr.93/2009.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi biroul de impozite şi
taxe locale din cadrul primăriei.
Art.5.-Prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale prezenta
hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului local şi publicare pe pagina proprie
de internet.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
FLOREA LUPU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI
ALEXANDRU STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.13
din 26 ianuarie 2012
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 26 ianuarie 2012;
Având in vedere:
-adresa nr.29 din 17.01.2012, prin care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila solicită
acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Ianca în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru a vota
aprobarea cotizaţiei membrilor asociaţi şi Strategia de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare, pentru anul 2012;
-adresa nr.31 din 17.01.2012 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, cuprinzând
cuantumul cotizaţiei membrilor asociaţi pe anul 2012, propus în conformitate cu prevederile art.23 alin.(2) litera
b) din Statutul Asociaţiei de către Consiliul Director;
-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.59/24.06.2009 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.l 1/2009,
privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către Operatorul S.C.
Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” Brăila SA;
-Contractul de finanţare nr.102833/22.11.2010 a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de
apă şi apă uzată în judeţul Brăila;
-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.3 din cadrul consiliului local;
In temeiul prevederilor art.12 alin.(l), art.36 alin.(l), alin. (2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi e) şi alin.(6) lit.a)
punctul 14, art.37, art.45 alin.(2) lit.a) şi d), art.62 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.23 alin.(l)
şi alin.(2) lit.b), art.16 alin.(2) lit.k) şi alin.(3) lit.a), art.20 alin.(l) şi alin.(5) şi art.21 alin.(l) din Statutul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila nr.5139/24.07.2009;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.- Se împuterniceşte 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 Consiliului local al oraşului Ianca, să voteze în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila:
a)-cotizaţia membrilor asociaţi pentru anul 2012, propusă de Consiliul Director al Asociaţiei;
b)-strategia de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anul 2012, 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 26 ianuarie 2012, cu un număr de 12 voturi din
numărul total de 17 consilieri existenţi în funcţie, îndeplinindu-se cerinţa de majoritate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

FLOREA LUPU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI
ALEXANDRU STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr. 14
din 26 ianuarie 2012

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
ianuarie 2012;
Având in vedere:
-adresa nr.1/03.01.2012, prin care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila solicită acordarea unui mandat special primarului oraşului Ianca, prin hotărâre a
consiliului local, în vederea votării cotizaţiei pe anul 2012 în Adunarea Generală a Asociaţiei;
-adresa nr.711/23.12.2011 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco -Dunărea”
Brăila, cuprinzând situaţia cotizaţiei pe anul 2012 a unităţilor administrativ teritoriale-ca membri
asociaţi, propusă în conformitate cu prevederile din Statutul Asociaţiei de către Consiliul
Director;
-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 Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „EcoDunărea” Brăila, coroborate cu cele ale art. 12 alin.(l), art.36 alin.(l), alin. (2) lit.b), alin.(4)
lit.a) şi e) şi alin.(6) lit.a) punctul 14, art.37, art.45 alin.(2) lit.a) şi d), art.62 alin.(l) şi art. 115
alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile;

HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-Se împuterniceşte domnul Fănel George Chiriţă - primarul oraşului Ianca, cetăţean
român născut la data de 01.03.1971, cu domiciliul 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 cotizaţia membrilor asociaţi pentru anul 2012, 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 fo st adoptată în şedinţa din data de 26 ianuarie 2012, cu un număr de 12
voturi din numărul total de 17 consilieri existenţi în funcţie, îndeplinindu-se cerinţa de
majoritate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

FLOREA LUPU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI
ALEXANDRU STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr. 15
din 26 ianuarie 2012
privind: propunerea pentru reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca. începând cu anul şcolar 2012-2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2012;
Având în vedere adresa nr. 14/03.01.2012 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, prin care se
solicită propunerile privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, începând cu anul şcolar 2012-2013, în conformitate
cu Metodologia aprobată prin Ordinul MECTS nr.6654/20.12.2011, în vederea emiterii avizului conform
şi aprobării cifrei de şcolarizare;
Constatând că propunerea transmisă de primarul oraşului prin adresa nr.10.067/07.01.2012, aceea
de a se menţine reţeaua şcolară existentă în prezent, nu a fost agreată şi nu a primit avizul conform, aşa
cum se precizează în adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila nr.426/16.01.2012;
Văzând fundamentarea din adresa nr.23/20.01.2012 a Şcolii cu clasele I-VIII Plopu cu privire la
reţeaua şcolară, potrivit căreia forma de reorganizare sugerată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila,
aceea ca şcolile din satele Plopu şi Perişoru să fie arondate Liceului teoretic „Constantin Angelescu”
Ianca, conduce la o diminuare a finanţării de bază la cele două unităţi şcolare cu aproximativ 100.000 lei;
Referatul de aprobare al consilierului local Valeriu Negoiţă şi raportul comisiei de învăţământ din
cadrul consiliului local;
In temeiul prevederilor art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, coroborate cu
dispoziţiile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.l, art.45 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-Se propune reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de
pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, începând cu anul şcolar 2012-2013, după cum urmează:
Denumirea unităţii de
învăţământ cu PJ - Adresa, nr.
telefon /fax/e-mail

Liceul Teoretic
„Constantin Angelescu”
Oraşul Ianca, str.
Calea Brăilei nr.167,
Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200
Tel. 0239668344,
0239668519
Fax.0239668344
e-mail: licangelescu
@y ahoo.com

Nr.
clase
/grupe
de elevi

29

Nr. elevi/
preşcolari

691

Denumirea unităţii de
învăţământ fără
personalitate juridică
(arondată)- Adresa, nr.
telefon /fax/e-mail

Şcoala
Gimnazială
Perişoru
Oraşul Ianca,
Satul Perişoru
nr.16,
Judeţul Brăila
C.P. 815204
Tel. 0239668548,
Fax.0239668548
email:scoalaperis
oru yahoo.com

Nr.
clase/
grupe
de elevi

Nr. elevi
/preşcola
ri

9/
2

134/
30

Grădiniţa
Sat
Tîrlele Filiu

1

10

Grădiniţa
Sat
Berleşti

1

10

TOTAL clase/
grupe de
elevi/preşcolari
din unitatea cu
PJ + structuri

TOTAL
elevi/preşcolari
din unitatea cu
PJ + structuri

38/4

825/50

Liceul Tehnologic
„Nicolae Oncescu"
Oraşul Ianca, str.
Calea Brăilei nr.13,
Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200
Tel. 0239668494,
0239668345
Fax.0239668818
e-mail: oncescuianca
@yahoo.com

Şcoala Gimnazială
Plopu
Oraşul Ianca, Satul
Plopu nr.264,
Judeţul Brăila
Cod Poştal 815205
Tel. 0239651000,
Fax.0339810562
e-mail: scoala_plopu
05@Yahoo.com

Grădiniţa Ianca
Oraşul Ianca, str.Gării
nr.8,
Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200
Tel. 0239668057,
Fax.0239668057
email: gradinitaianca
@y ahoo.com

28

658

-

-

-

Şcoala Primară
Oprişeneşti

2

28

3

62

Grădiniţa
Sat Plopu
8

173
Grădiniţa
Sat
Oprişeneşti

Grădiniţa nr. 1
Oraşul Ianca str.
4

65

2

37

3

66

Calea Brăilei
nr.116

Grădiniţa nr.3
Oraşul Ianca str.

1

28

658

8/7

173/127

8

161

30

Sărăţeni nr.2

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă de îndată la cunoştinţa Inspectoratului Şcolar
Judeţean Brăila şi publicată pe pagina proprie de internet, prin grija secretarului oraşului şi a
administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

FLOREA LUPU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI

ALEXANDRU STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A N r .l6
din 13 februarie 2012

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului
Ianca din data de 13 februarie 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit de îndată în
şedinţă la data de 13 februarie 2012;
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.l 15 alin.(l) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Ionel Epureanu este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 13
februarie 2012, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul verbal şi
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

IONEL EPUREANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

ALEXANDRU STERI AN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A NR.17
din 13 februarie 2012
privind: însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului
Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă la data de 13 februarie
2012 ;

Având în vedere:
-necesitatea implementării proiectului „Modernizarea spaţiilor publice şi a spaţiilor verzi în
oraşul Ianca”, în sensul actualizării suprafeţelor străzilor din inventarul domeniului public al
oraşului cuprinse în proiect;
-dispoziţiile art.3 alin.(4), art.21 alin.(2) şi art.22 din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.VI, VII şi X din
Anexa nr.l la H.G.R. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor;
-referatul de aprobare al primarului întocmit în conformitate cu prevederile art. 30 alin.(l)
lit.c) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(l), art.l 15 alin.(l) lit.b) şi art.122
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.- La Secţiunea I „Bunuri imobile” poziţia nr.33 se abrogă.
Art.2.- Se modifică poziţiile: nr.3; nr.5; nr.6; nr.7; nr.8; nr.9; nr.10; n r.ll; nr.12; nr.13;
nr.14; nr.15; nr.18; nr.19; nr.20; nr.21; nr.24; nr.25; nr.28; nr.29; nr.30; nr.31; nr.32; nr.34; nr.35;
nr.36; nr.37; nr.38; nr.39; nr.40; nr.42; nr.43; nr.44; nr.45; nr.46; nr.47; nr.48; nr.49; nr.51; nr.52;
nr.53; nr.54; nr.55; nr.56; nr.60; nr.61; nr.62; nr.63; nr.64; nr.71; nr.72; nr.73; nr.74; nr.75;
nr.76; nr.78; nr.79; nr.80; nr.81; nr.82; nr.83; nr.84; nr.85; nr.86; nr.87; nr.139; nr.217 şi nr.218
din Secţiunea I - bunuri imobile din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al
oraşului Ianca, după cum urmează:
Secţiunea I - Bunuri imobile
la poziţia nr.3: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu SMA Ianca - intravilan;
Suprafaţă totală: 41.684 mp; Lungime stradă 3.585 ml; Lungime trotuar: 7.171 ml; Lungime
spaţiu verde: 3.585 ml; Indicatoare: 2 buc; Plantaţii în aliniament: 102 buc”; coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL
nr.80/2009, HCL nr.72/2011”, CFP Nr.71659;
la poziţia nr.5: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-DC35 (Lot.l DN
2B-Staţie CFR; Suprafaţă totală: 13.431 mp; Lungime stradă: 1.588 ml; Lungime trotuar: 1.588
ml; Lungime spaţiu verde: 1.588 ml); (Lot.2-Staţie CFR-DC35; Suprafaţă totală: 8.119 mp,
Lungime stradă 507 ml; Lungime trotuar: 507 ml; Lungime spaţiu verde: 507 ml;) Plantaţii în
aliniament: 34 buc; Indicatoare: 2 buc;”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea
nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011”,
CFP Nr.71648, CFP Nr.71598;

la poziţia nr.6: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan;
Suprafaţă totală: 33.687mp; Lungime stradă: 2.300 ml; Lungime trotuar: 4.600 ml; Lungime
spaţiu verde 4.600 ml; Plantaţii în aliniament: 34 buc; Indicatoare: 2 buc”; coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL
nr.80/2009, HCL nr.72/2011” CFP Nr.71583;
la poziţia nr.7: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan;
Suprafaţă totală: 12.840 mp; Lungime stradă: 725 ml; Lungime trotuar: 1.450 ml; Lungime
spaţiu verde: 1.450 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011” CFP Nr.71581;
la poziţia nr.8: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan;
Suprafaţă totală: 16.381 mp; Lungime stradă : 1.076 ml; Lungime trotuar: 2.152 ml; Lungime
spaţiu verde: 2.152 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71643”;
la poziţia nr.9: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B- linie CFR sudLot.l; Suprafaţă totală: 19.962 mp; Lungime stradă: 1.272 ml; Lungime trotuar : 2.544 ml;
Lungime spaţiu verde: 2.544 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,
HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP
Nr.71600”;
la poziţia nr.10: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan nordLot.2; Suprafaţă totală: 6.600 mp; Lungime stradă: 810 ml; Lungime trotuar: 1.620 ml; Lungime
spaţiu verde: 1.620 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71697” ;
la poziţia n r .ll: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-Spital Lot.2;
Suprafaţă totală: 4.356 mp; Lungime stradă 270 ml; Lungime trotuar: 540 ml; Lungime spaţiu
verde: 540 ml; Plantaţii în aliniament: 14 buc”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea
nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011,
CFPNr.71597”;
la poziţia nr.12: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan nordLot.l; Suprafaţă totală: 5.933 mp; Lungime stradă: 1.011 ml; Lungime trotuar: 2.022 ml;
Lungime spaţiu verde: 2.022 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,
HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP
Nr.71568”;
la poziţia nr.13: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan nordLot.l; Suprafaţă totală: 7.238 mp; Lungime stradă: 1.016 ml; Lungime trotuar: 2.032 ml;
Lungime spaţiu verde: 2.032 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,
HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP
Nr.71595”;
la poziţia nr.14: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-linia CFR sudLot.2; Suprafaţă totală: 5.785 mp; Lungime stradă: 900 ml; Lungime trotuar: 900 ml; Lungime
spaţiu verde: 1.800 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71696” ;
la poziţia nr.15: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Albinei-Str.
Castanilor; Suprafaţă totală: 7.489 mp; Lungime stradă: 563 ml; Lungime trotuar: 1.126 ml;
Lungime spaţiu verde: 1.126 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,
HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011” CFP
Nr.71610;
la poziţia nr.18: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str.Primăverii-Str.
Mecanizatorilor; Suprafaţă totală: 6.565 mp; Lungime stradă: 611 ml; Lungime trotuar: 1.222 ml;
Lungime spaţiu verde: 1.222 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,
HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011” CFP
Nr.71701;
la poziţia nr.19: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan nord-intravilan
sud, (Lot.l DN 2B-intravilan nord; Suprafaţă totală: 5.535 mp); (Lot.2 DN 2B-intravilan sud;
Suprafaţă totală:6.392mp); Lungime stradă: 1.450 ml; Lungime trotuar: 2.900 ml; Lungime
spaţiu verde: 2.900 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL

nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011” CFP Nr.71580, CFP
Nr.71576;
la poziţia nr.20: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan nord-intravilan
sud, (Lot.l DN 2B-intravilan nord; Suprafaţă totală: 7.645 ml); (Lot.2 DN 2B-intravilan sud;
Suprafaţă totală: 6.573 mp); Lungime stradă: 1.035 ml; Lungime trotuar: 2.070 ml; Lungime
spaţiu verde: 2.070 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71638, CFP
Nr.71594”;
la poziţia nr.21: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-UM; Suprafaţă
totală: 16.403 mp; Lungime stradă: 1.100 ml; Lungime trotuar: 1.100 ml; Lungime spaţiu verde:
2.200 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001,
HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71579”;
la poziţia nr.24: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu şoseaua Plopu - intravilan
(Str.nr.3-intravilan-Lot.l); Suprafaţă totală: 7.701 mp; Lungime stradă: 569 ml; Lungime trotuar:
1.138 ml; Lungime spaţiu verde: 1.138 ml” ; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea
nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011,
CFPNr.71569”;
la poziţia nr.25: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu strada nr. 1 - DN 2B ;
Suprafaţă totală: 6028 mp; Lungime stradă: 471 ml; Lungime trotuar: 471 ml; Lungime spaţiu
verde: 471 ml” ; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011”;
la poziţia nr.28: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Lacul Ianca - str.Nr.9;
(Lot.l-DS441; Suprafaţă totală: 5.399 mp);(Lot.2-DS461;Suprafaţă totală:3.706 mp); Lungime
stradă: 716 ml; Lungime trotuar: 1.432 ml; Lungime spaţiu verde: 1.432 ml”; coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL
nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71572, CFP Nr.71607”;
la poziţia nr.29: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Lacul Ianca - intravilan
est; (Lot.l-DS407; Suprafaţă totală: 4.976 mp); (Lot.2-DS406; Suprafaţă totală: 3.595
mp);(Lot.3-DS381; Suprafaţă totală: 3.155 mp); (Lot.4-DS342; Suprafaţă totală: 3.724 mp);
Plantaţii în aliniament: 11 buc; Lungime stradă: 1.223 ml; Lungime trotuar: 2.446 ml; Lungime
spaţiu verde: 2.446 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71590, CFP
Nr.71616, CFP Nr.71565, CFP Nr.71577”;
la poziţia nr.30: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Lacul Ianca - intravilan
est; (Lot.l-DS264; Suprafaţă totală: 3.787 mp); (Lot.2-DS287; Suprafaţă totală: 3.816 mp);
(Lot.3-DS306; Suprafaţă totală: 3.197 mp); (Lot.4-DS321; Suprafaţă totală: 3.740 mp); Plantaţii
în aliniament: 15 buc; Lungime stradă: 1.189 ml; Lungime trotuar: 2.378 ml; Lungime spaţiu
verde: 2.378 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71630, CFP
Nr.71573, CFP Nr.71570, CFP Nr.71596”;
la poziţia nr.31: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Lacul Ianca - intravilan
est; (Lot.l-DS247; Suprafaţă totală: 3.579 mp); (Lot.2-DS246; Suprafaţă totală: 3.622 mp);
(Lot.3-DS214; Suprafaţă totală: 3.124 mp); (Lot.4-DS197; Suprafaţă totală: 3.549 mp); Lungime
stradă: 1.162 ml; Lungime trotuar: 2.324 ml; Lungime spaţiu verde: 2.324 ml”; coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL
nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71617, CFP Nr.71566, CFP Nr.71578, CFP Nr.71592”;
la poziţia nr.32: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Lacul Ianca - str.nr.l;
(Lot.l-DS125; Suprafaţă totală: 2.974 mp); (Lot.2-DS140; Suprafaţă totală: 3.586 mp); (Lot.3DS164; Suprafaţă totală: 3.443 mp); (Lot.4-DS177; Suprafaţă totală: 4.226 mp); Lungime stradă:
1.030 ml; Lungime trotuar: 2.060 ml; Lungime spaţiu verde: 2.060 ml”; coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL
nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71567, CFP Nr.71582, CFP Nr.71608, CFP Nr.71574”;

la poziţia nr.34: coloana nr.2 va avea următorul cuprins: „Str.nr.7+8 sat Plopu” ; coloana
nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu extravilan nord - intravilan sud şi intravilan vest intravilan est; ( DS8+DS54+DS114: Suprafaţă totală: 26.449 mp); Lungime stradă: 1.993 ml;
Lungime trotuar: 3.986 ml; Lungime spaţiu verde: 3.986 ml; Plantaţii în aliniament: 20 buc” ;
coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL
nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71612”;
la poziţia nr.35: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan nord - str.
nr.10; (Lot.l-DS21:Suprafaţă totală: 2.145 mp); (Lot.2-DS95+DS163+DS226+DS305+
DS381/1: Suprafaţă totală: 12.811 mp); Lungime stradă: 793 ml; Lungime trotuar: 1.586 ml;
Lungime spaţiu verde: 1.586 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,
HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71629,
CFP Nr.71584” ;
la poziţia nr.36: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu str. nr.9 - intravilan est
(Lot.l-DS489/l: Suprafaţă totală: 3.872 mp); (Lot.2-DS538: Suprafaţă totală: 3.370 mp);
Lungime stradă: 537 ml; Lungime trotuar: 1.074 ml; Lungime spaţiu verde: 1.074 ml”; coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL
nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71571, CFP Nr.71593”;
la poziţia nr.37: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan vest - intravilan
est; (Lot.l-DS512: Suprafaţă totală: 3.305 mp); (Lot.2-DS513: Suprafaţă totală: 3.682 mp);
Lungime stradă: 540 ml; Lungime trotuar: 1.080 ml; Lungime spaţiu verde: 1.080 ml”; coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL nr.25/ 10.05.2001, HCL
nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71615, CFP Nr.71613”;
la poziţia nr.38: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan nord intravilan sud; (Lot.l-DS38: Suprafaţă totală: 1.958 mp); (Lot.2-DS79+ DS176+ DS213+
DS320+ DS364+ DS511+ DS489; Suprafaţă totală: 14.746 mp); Lungime stradă: 902 ml;
Lungime trotuar: 1.804 ml; Lungime spaţiu verde: 1.804 ml; Plantaţii în aliniament: 7 buc.” ;
coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL
nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71575, CFP Nr.71589”;
la poziţia nr.39: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu şosea asfaltată - cimitir
(DS22); Suprafaţă totală: 6.838 mp; Lungime stradă: 576 ml; Lungime trotuar: 1.152 ml;
Lungime spaţiu verde: 1.152 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,
HCL nr..25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP
Nr.71585”;
la poziţia nr.40: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu drum de centură N-strada
nr.174; Suprafaţă totală: 15.848 mp; Lungime stradă: 1.255 ml; Lungime trotuar: 2.510 ml;
Lungime spaţiu verde: 2.510 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,
HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP
Nr.71650”;
la poziţia nr.42: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str.622-DC36; Suprafaţă
totală: 2.199 mp; Lungime stradă: 165 ml; Lungime trotuar: 230 ml; Lungime spaţiu verde: 230
ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL
nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71637”;
la poziţia nr.43: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan - DC 36;
Suprafaţă totală: 1.161 mp; Lungime stradă: 98 ml; Lungime trotuar: 196 ml; Lungime spaţiu
verde: 196 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71633”;
la poziţia nr.44: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 906-Str.Nr.918;
Suprafaţă totală: 520 mp; Lungime stradă: 88 ml; Lungime trotuar: 88 ml; Lungime spaţiu verde:
88 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001,
HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71602”;
la poziţia nr.45: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36-Str.Nr.918;
Suprafaţă totală: 536 mp; Lungime stradă: 127 ml; Lungime trotuar: 127 ml; Lungime spaţiu
verde: 127 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71639”;

la poziţia nr.46: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu centură-Str.Nr.904;
Suprafaţă totală: 4.178 mp; Lungime stradă: 387 ml; Lungime trotuar: 774 ml; Lungime spaţiu
verde: 774 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71636”;
la poziţia nr.47: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan sud -DC 35;
Suprafaţă totală: 13.980 mp; Lungime stradă: 1.227 ml; Lungime trotuar: 2.454 ml; Lungime
spaţiu verde: 2.454 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71656”;
la poziţia nr.48: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str.nr.102-Str.Nr.472;
Suprafaţă totală: 10.855 mp; Lungime strada: 1.065 ml; Lungime trotuar: 2.130 ml; Lungime
spaţiu verde: 2.130 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71649”;
la poziţia nr.49: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36-Str.Nr.2;
Suprafaţă totală: 1.739 mp; Lungime strada: 127 ml; Lungime trotuar: 254 ml; Lungime spaţiu
verde: 254 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71647”;
la poziţia nr.51: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36-Str.Nr.2; Suprafaţă
totală: 1.080 mp; Lungime strada: 125 ml; Lungime trotuar: 250 ml; Lungime spaţiu verde: 250
ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL
nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71603 ” ;
la poziţia nr.52: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36-Str.Nr.2;
Suprafaţă totală: 900 mp; Lungime strada: 136 ml; Lungime trotuar: 272 ml; Lungime spaţiu
verde: 272 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71624”;
la poziţia nr.53: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36-Str.Nr.2;
Suprafaţă totală: 791 mp; Lungime stradă: 129 ml; Lungime trotuar: 129 ml; Lungime spaţiu
verde: 129 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71640”;
la poziţia nr.54: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36-Str.Nr.2;
Suprafaţă totală: 1.110 mp; Lungime stradă: 140 ml; Lungime trotuar: 140 ml; Lungime spaţiu
verde: 140 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71625”;
la poziţia nr.55: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36-Str.Nr.2;
Suprafaţă totală: 1.649 mp; Lungime stradă: 133 ml; Lungime trotuar: 266 ml; Lungime spaţiu
verde: 266 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71622”;
la poziţia nr.56: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36-Str.nr.2; (incinta
fost C.A.P); (Lot.l- Suprafaţă totală: 5.336 mp); (Lot.2: Suprafaţă totală: 4.669 mp); Lungime
stradă: 950 ml; Lungime trotuar: 1.900 ml; Lungime spaţiu verde: 1.900 ml”; coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL
nr.80/2009, HCL nr.72/ 2011, CFP Nr.71641”;
la poziţia nr.60: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36-Str.Nr.l;
Suprafaţă totală: 1.340 mp; Lungime stradă: 135 ml; Lungime trotuar: 270 ml; Lungime spaţiu
verde: 270 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71635”;
la poziţia nr.61: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36-Str.Nr.l; Suprafaţă
totală: 1.178 mp; Lungime stradă: 137 ml; Lungime trotuar: 274 ml; Lungime spaţiu verde: 274
ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL
nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71604”;
la poziţia nr.62: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36-Str.Nr.l;
Suprafaţă totală: 957 mp; Lungime stradă: 135 ml; Lungime trotuar: 135 ml; Lungime spaţiu
verde: 135 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71623”;
la poziţia nr.63: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36-Str.Nr.l;
Suprafaţă totală: 1.191 mp; Lungime stradă: 142 ml; Lungime trotuar: 284 ml; Lungime spaţiu

verde: 284 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71634”;
la poziţia nr.64: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36-Str.Nr.l;
Suprafaţă totală: 1.432 mp; Lungime stradă: 141 ml; Lungime trotuar: 282 ml; Lungime spaţiu
verde: 282 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71606”;
la poziţia nr.71: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan nord
(DS99); Suprafaţă totală: 2.690 mp; Lungime stradă: 280 ml; Lungime trotuar: 560 ml; Lungime
spaţiu verde: 560 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71599”;
la poziţia nr.72: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan nord
(DS118); Suprafaţă totală: 3.249 mp; Lungime stradă: 394 ml; Lungime trotuar: 788 ml;
Lungime spaţiu verde: 788 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,
HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009,
HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP
Nr.71618”;
la poziţia nr.73: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan nord
(DS62); Suprafaţă totală: 2.807 mp; Lungime stradă: 313 ml; Lungime trotuar: 570 ml; Lungime
spaţiu verde: 570 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71619”;
la poziţia nr.74: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan sud
(DS173); Suprafaţă totală: 4.204 mp; Lungime stradă: 379 ml; Lungime trotuar: 758 ml;
Lungime spaţiu verde: 758 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,
HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009,
HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP
Nr.71586”;
la poziţia nr.75: coloana nr.3 va avea următorul cuprins „Traseu DN 2B-intravilan (DS27);
Suprafaţă totală: 2.666 mp; Lungime stradă: 278ml; Lungime trotuar:556 ml; Lungime spaţiu
verde: 556 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL
nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP Nr.71620”;
la poziţia nr.76: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan
(DS215); Suprafaţă totală: 3.490 mp; Lungime stradă: 372 ml; Lungime trotuar: 744 ml;
Lungime spaţiu verde: 744 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,
HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP
Nr.71627”;
la poziţia nr.78: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan sud
(DS237+DS238); Suprafaţă totală: 2.341 mp; Lungime stradă: 277 ml; Lungime trotuar: 554 ml;
Lungime spaţiu verde: 554 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,
HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP
Nr.71632”;
la poziţia nr.79: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Specialistului-Str.
Şcolii sud (DS129); Suprafaţă totală: 2.687 mp; Lungime stradă: 251 ml; Lungime trotuar: 502
ml; Lungime spaţiu verde: 502 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,
HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP
Nr.71587”;
la poziţia nr.80: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Specialistului-Str.
Şcolii sud (DS148); Suprafaţă totală: 2.699 mp; Lungime stradă: 251 ml; Lungime trotuar: 502
ml; Lungime spaţiu verde: 502 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,
HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP
Nr.71628”;
la poziţia nr.81: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Specialistului-Str.
Şcolii sud (DS159); Suprafaţă totală: 1.753 mp; Lungime stradă: 259 ml; Lungime trotuar: 518
ml; Lungime spaţiu verde: 518 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,
HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP
Nr.71601”;
la poziţia nr.82: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Şcolii-Str. Bufetului
Sud (DS189); Suprafaţă totală: 2.195 mp; Lungime stradă: 210 ml; Lungime trotuar: 420 ml;
Lungime spaţiu verde: 420 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,

HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP
Nr.71631”;

la poziţia nr.83: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Şcolii-Str. Bufetului
Sud (DS203); Suprafaţă totală: 2.163 mp; Lungime stradă: 214 ml; Lungime trotuar: 428 ml;
Lungime spaţiu verde: 428 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea nr.213/1998,
HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011, CFP
Nr.71646”;
la poziţia nr.84: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Specialistului Str.Şcolii Nord (DS77); Suprafaţă totală: 2.603 mp; Lungime stradă: 253 ml; Lungime trotuar:
506 ml; Lungime spaţiu verde: 506 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea
nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011,
CFPNr.71621”;
la poziţia nr.85: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. SpecialistuluiStr.Şcolii Nord (DS91); Suprafaţă totală: 2.878 mp; Lungime stradă: 250 ml; Lungime trotuar:
500 ml; Lungime spaţiu verde: 500 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea
nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011,
CFPNr.71588”;
la poziţia nr.86: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Şcolilor-Str.
Bufetului Nord (DS34); Suprafaţă totală: 2.186 mp; Lungime stradă: 219 ml, Lungime trotuar:
438 ml, Lungime spaţiu verde: 438 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea
nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011,
CFPNr.71626”;
la poziţia nr.87: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Şcolilor-Str.
Bufetului Nord (DS49); Suprafaţă totală: 2.109 mp; Lungime stradă: 215 ml; Lungime trotuar:
430 ml; Lungime spaţiu verde: 430 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Legea
nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL nr.80/2009, HCL nr.72/2011,
CFPNr.71645”;
la poziţia nr.139: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Zonă bl.B (zona blocuri B3 B6) mozaic; Lungime: 335 ml; Suprafaţă totală: 5085 mp; Suprafaţă spaţiu verde: 2.900 mp;
Zona Casa de Cultură, Lungime: 25 ml; Suprafaţă totală: 400 mp pavaj” ; coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Legea nr.213/1998, HCL nr.25/10.05.2001, HCL nr.2/26.02.2009, HCL
nr.80/2009, HCL nr.72/2011”;
la poziţia nr.217: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str.Morii Str.Mecanizatorilor; Suprafaţă totală: 8.022 mp; Lungime stradă: 784 ml; Lungime trotuar:
1.568 ml; Lungime spaţiu verde: 1.568 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „HCL
nr.80/2009; HCL nr.72/2011”;
la poziţia nr.218: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str.Sărăţeni Str.Mecanizatorilor; Suprafaţă totală: 3.825 mp; Lungime stradă: 306 ml; Lungime trotuar: 612
ml; Lungime spaţiu verde: 612 ml”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „HCL nr.80/2009;
HCL nr.72/2011”;
Art.3.-Se completează Secţiunea 1 - bunuri imobile din Inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniului public al oraşului Ianca cu poziţiile nr.234-241, conform datelor din Anexă,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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

IONEL EPUREANU

ALEXANDRU STERIAN

JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞ IANCA
Comisia specială pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al oraşului IANCA

ANEXA
la H.C.L nr. 17/2012
Primarul Oraşului Ianca
FĂNEL GEORGE CHIRIŢĂ

COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIULUI PUBLIC
AL ORAŞULUI IANCA , JUDEŢUL BRĂILA

SECŢIUNEA I. BUNURI IMOBILE

Nr.C
rt.

Cod de
clasificare

Denumirea
Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau
dării în folosinţă

Valoare de inventar

0

1

2

3

4

5

234

1.6.2

Stadion Comunal
Plopu

235

1.6.2

Dispensar
medical uman sat
Oprişeneşti

Extravilan sat Plopu, Vecinătăţi:
N - teren domeniul privat al oraşului
S - teren teren domeniul privat al oraşului
E - teren domeniul privat al oraşului
V - Drum Comunal 37
Suprafaţă teren: 12.500 mp, din care:
Suprafaţă construită vestiar: 190 mp
Construcţie : fundaţie beton, zidărie,BCA,
planşeu beton armat, şarpantă
Tribune -3module x 40 mp: 120 mp
Construcţie:fundaţie din beton şi gradine
beton.
Sat. Oprişeneşti, Drum Stradal Nr.173
Vecinătăţi: N - Cămin Cultural
S - proprietate privată
E - Drum Stradal Nr.173

Situaţia juridică actuală,
denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare
6

H.C.L.nr.72/2011
2009

737.655

A.C.
NR.46/22.06.2009

SECŢIUNEA I. BUNURI IMOBILE

Nr.C
rt.

Cod de
clasificare

Denumirea
Bunului

0

1

2

1.3.7.

Strada nr.14
sat Plopu

237

1.3.7.

Strada nr.15
sat Plopu

238

1.3.7.

Strada n r.l6
sat Plopu

239

1.3.7.

Strada nr.17
sat Plopu

236

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau
dării în folosinţă

Valoare de inventar

3

4

5

V - proprietate privată
Suprafaţă teren: 150 mp, din care:
Suprafaţă construită: 70 mp
Construcţie: fundaţie beton, zidărie cărămidă
GVP, planşeu beton armat monolit
Sala de aşteptare, Suprafaţă utilă: 9,80 mp
Cabinet medic, Suprafaţă utilă: 24 mp
Vestiar medic, Suprafaţă utilă: 5,20 mp
Grup sanitar, Suprafaţă utilă: 7,50 mp
Traseu: DS54-intravilan est
(Lot.l-DS275/l, Suprafaţă: 8.686 mp) +
(Lot.2-DS275/2, Suprafaţă: 3.632 mp)
Suprafaţa totală: 12.318 mp
Lungime stradă: 912 ml; Lungime trotuar:
912 ml; Lungime spaţiu verde: 912 ml;
Traseu: DS54-intravilan est
(Lot.l-DS275/3, Suprafaţă: 5.728 mp) +
(Lot.2-DS275/4, Suprafaţă: 2.951 mp)
Suprafaţa totală: 8.679 mp Lungime stradă:
770 ml; Lungime trotuar: 770 ml; Lungime
spaţiu verde: 770 ml;
Traseu: Str.nrl4-Str.nr.15
(DS275/5)
Suprafaţa totală: 2.149 mp
Lungime stradă: 165 ml; Lungime trotuar: 165
ml; Lungime spaţiu verde: 165 ml;
Traseu: Str.nr.14-Str.nr.15
(DS275/6)

Situaţia juridică actuală,
denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare
6
H.C.L.nr.72/2011

2010

128.068

A.C.
NR.38/16.08.2010

2010

-

H.C.L.nr.72/2011
CFP Nr.71642
CFP Nr.71695

2010

-

H.C.L.nr.72/2011
CFP Nr.71591
CFP Nr.71614

2010

-

H.C.L.nr.72/2011
CFP Nr.71611

H.C.L.nr.72/2011

SECŢIUNEA I. BUNURI IMOBILE

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau
dării în folosinţă

Valoare de inventar

2

3

4

5

Suprafaţa totală: 1.576 mp
Lungime stradă: 121 ml; Lungime trotuar: 121
ml; Lungime spaţiu verde: 121 ml;
Traseu: Str. nr. 13 -Str.nr.4
Suprafaţa totală: 8236 mp
Lungime stradă: 486 ml; Lungime trotuar: 972
ml; Lungime spaţiu verde: 972 ml;
Traseu: intravilan vest - intravilan est
Lungime stradă: 1.200 ml; Lungime trotuar:
2.400 ml; Suprafaţă trotuar: 2.400 mp;

2010

Nr.C
rt.

Cod de
clasificare

Denumirea
Bunului

0

1

240

1.3.7

Strada nr.18
sat Plopu

241

1.3.7

Strada Brăilei
(DN 2B)
sat Oprişeneşti

Situaţia juridică actuală,
denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare
6
CFP Nr.71609

2010

-

H.C.L.nr.72/2011

2010

-

H.C.L.nr.72/2011

COMISIA SPECIALA PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR
CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL ORAŞULUI IANCA:
Preşedinte : CHIRIŢĂ FĂNEL GEORGE - primar..............................................................
M em bri: STERIAN ALEXANDRU
- secretar..............................................................
BARBU CONSTANŢA
- şef serviciu financiar contabil.....................
DOGĂRESCU MIOARA
- şef birou urbanism..........................................
PREDESCU DORINA
- şef compartiment juridic..............................

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A NR.18
din 13 februarie 2012
privind: asigurarea resurselor umane, materiale si financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgentă pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă la data de 13 februarie 2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.4, art.24, art.30 alin.(l), art.32 alin.(3), art.33 şi art.34 din O.U.G. nr.21/ 2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.7 din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat
prin H.G.nr. 1579/2005;
-dispoziţiile art.63 şi art.68 din Legea nr.481/2004-republicată, privind protecţia civilă;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
din subordinea consiliului local;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(6) pct.8, art.45 alin.(2) lit.a) şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-(l) în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru înlăturarea efectelor şi
consecinţelor acestora pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, se asigură resursele umane, materiale
şi financiare necesare, după cum urmează:
a)-resursele umane se asigură prin intermediul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din
subordinea consiliului local, precum şi cu sprijinul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale
cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă;
b)-resursele materiale şi financiare se asigură de la bugetul local, din capitolul decheltuieli
24700220, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie.
(2) Pentru anul în curs se alocă suma de 100.000 lei, cu reducerea corespunzătoare a cheltuielilor
din capitolul24670271-cultură religie, din care se finanţează inclusiv acţiunile de deszăpezire, de cazare
şi hrană a persoanelor blocate în traficul rutier sau feroviar din oraş.
Art.2.-(f) Personalul care participă activ la derularea programelor şi acţiunilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă, inclusiv cel din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, beneficiază
de următoarele drepturi:
a)-asigurare împotriva riscurilor de accident şi de boală, ce decurg din natura activităţii;
b)-echipament de protecţie, asigurat gratuit;
c)-hrană
gratuită, în echivalentul a cel puţin 2000 de calorii/zi, în cazul operaţiunilorde peste 4ore;
d)-compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii.
(2)
Cuantumul orar al compensaţiei băneşti acordate, calculat la cel puţin valoarea salariului minim
pe economie, precum şi persoanele beneficiare, se stabilesc de către primar pe baza propunerilor
centrului operativ din cadrul comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi a fişei colective de prezenţă
întocmite de şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art.3.-în situaţiile în care înlăturarea efectelor şi consecinţelor situaţiilor de urgenţă nu se poate
realiza în timp util cu mijloacele umane, materiale şi financiare proprii, atunci se poate solicita sprijinul
autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi judeţene, sau se pot închiria utilaje de la alte entităţi în
regim de urgenţă, potrivit legii.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
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.20
din 22 martie 2012

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului
Ianca din data de 22 martie 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 22 martie 2012;
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;
In 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.
/V

HOTĂRĂŞTE:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Yaleriu NEGOIŢĂ este
ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
22 martie 2012, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul verbal şi
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Yaleriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.21
din 22 martie 2012
privind: stabilirea suprafeţei de păşune pentru care Consiliul Local al oraşului Ianca va
depune cererea de sprijin pe suprafaţă în campania 2012.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 22 martie 2012;
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;
-dispoziţiile art.5 alin.(11) din Ordinul MADR nr.246/2008 privind aplicarea
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, cu
modificările şi completările ulterioare;
-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.(l) şi alin.(2) lit.c), 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;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) în campania anului 2012 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 956,65 ha păşune.
(2) Veniturile obţinute din sprijinul pe suprafaţă vor fi utilizate exclusiv pentru
întreţinerea păşunii, respectiv achiziţionarea de utilaje specifice lucrărilor de întreţinere,
instalaţii de irigat, îngrăşăminte, etc.
Art.2.-Pentru suprafaţa prevăzută la art.l 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 administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Yaleriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.22
din 22 martie 2012
privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local. în vederea înfiinţării de ferme zootehnice în satele Plopu si Perişoru.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 martie 2012.
Având în vedere:
-cererile unor persoane fizice din satele Plopu şi Perişoru prin care solicită concesionarea unor
terenuri din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situate în incintele fostelor CAP din
aceste sate, în vederea înfiinţării de 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. 168/2007;
-referatul de aprobare al primarului, raportul biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu planurile de situaţie ale terenurilor, studiul de
oportunitate, instrucţiunile de atribuire a contractului de concesiune şi caietul de sarcini, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.l 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.(l) lit.b) şi
art. 123 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Ărt.l.-(l) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unor terenuri din
domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local în vederea înfiinţării unei ferme agricole, situate
în incinta fostelor CAP Plopu şi Perişoru, după cum urmează:
a-teren în suprafaţă de 7.200 mp, situat în incinta fostei CAP Perişoru, Tarlaua 152, Parcela 1143-lotul 1;
b-teren în suprafaţă de 4.600 mp, situat în incinta fostei CAP Perişoru, Tarlaua 152, Parcela 1143-lotul 2;
c-teren în suprafaţă de 10.000 mp, situat în incinta fostei CAP Plopu, Tarlaua 29, Parcela 179-lotul 1;
d-teren în suprafaţă de 5.000 mp, situat în incinta fostei CAP Plopu, Tarlaua 29, Parcela 179-lotul 2.
e-teren în suprafaţă de 5.000 mp, situat în incinta fostei CAP Plopu, Tarlaua 29, Parcela 179-lotul 3.
(2) Terenurile sunt identificate prin planurile de situaţie anexate, parte integrantă din prezenta
hotărâre, iar termenul de concesionare este de 10 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.
(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei pentru terenurile prevăzute la alin.(l) lit.a)-e) este de 0,40
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 şi a taxei se datorează majorări de întârziere potrivit
prevederilor Codului fiscal 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 administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

PRREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Yaleriu NEGOIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.23
din 22 martie 2012
privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local. în vederea realizării unui parc fotovoltaic în satul Berleşti.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 martie 2012.
Având în vedere:
-adresa nr.2/08.03.2012 a S.C.Energreen Distribution S.R.L. Bucureşti prin care se solicită
concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat pe raza
satului Berleşti, în vederea realizării unui parc fotovoltaic;
-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. 168/2007;
-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 de atribuire a contractului de concesiune şi caietul de sarcini, precum şi raportul comisiei de
specialitate nr.l 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.(l) lit.b) şi
art. 123 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-(l) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul
privat al oraşului administrat de consiliul local în suprafaţă de 10 ha, situat pe raza satului Berleşti Tarlaua 85, Parcela 564/1, în vederea realizării unui parc fotovoltaic
(2) Terenul este identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre şi
se concesionează pe o perioadă de 30 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.
(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 0,40 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 şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere
potrivit prevederilor Codului fiscal 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.-Cheltuielile pentru documentaţia de urbanism, precum şi cele privind obţinerea avizului
pentru schimbarea destinaţiei şi scoaterea din circuitul agricol a terenului prevăzut la art.l, potrivit art.94
lit.b) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar şi art.l lit.b) din Regulamentul aprobat prin Ordinul
comun al M.A.P.D.R şi M.A.I. nr.897/798/2005, cad în totalitate în sarcina concesionarului.
Art.3.-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.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Yaleriu NEGOIŢĂ

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 22 martie 2012
privind: vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local Societăţii
Comerciale VILACRUS TRAPE S.R.L.Brăila. proprietara construcţiei ridicate pe acest teren.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 martie 2012;
Având în vedere:
-adresa nr.l 1/27.02.2012 a Societăţii Comerciale VILACRUS TRADE S.R.L.Brăila, reprezentată
de către domnul Rusu Costel, prin care se solicită cumpărarea terenului deţinut în concesiune în suprafaţă
de 5300 mp, aferent construcţiei realizate de către societate potrivit Autorizaţiei de construire nr.101/2005,
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.5304/10.10.2006, privind
intabularea dreptului de proprietate privată asupra terenului în suprafaţă de 5300 mp pentru oraşul Ianca,
precum şi intabularea dreptului de proprietate privată asupra construcţiei situate pe acest teren pentru
S.C.VILACRUS TRADE S.RL.Brăila;
-Hotărârea Consiliului Local nr.72/29.09.2011 privind însuşirea Inventarului bunurilor aparţinând
domeniului privat al oraşului, unde la poziţia nr.69 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;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.l 15 alin.(l) lit.b) şi
art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-(l) Se aprobă raportul de evaluare-parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit la data de
19.03.2012 de către domnul Lupşa Marinei- expert evaluator ANEVAR, privind stabilirea preţului de
vânzare în sumă de 47.709 lei, respectiv 10.970 Euro, al terenului din domeniul privat al oraşului Ianca
administrat de consiliul loca în suprafaţă de 5300 mp, situat în Tarlaua 38 Parcela 292/1 din satul Plopu.
(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(l) Societăţii Comerciale VILACRUS TRADE
S.R.L.Brăila, în calitate de titulară a contractului de concesiune a terenului nr.4301/2005, 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 10.970 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. R086TREZ15421370201XXXXX deschis la Trezoreria Ianca.
Art.2.-Cheltuielile ocazionate de întocmirea documentaţiei pentru încheierea contractului de vânzare
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
administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Valeriu NEGOIŢĂ

Alexandru STERIAN
ROMÂNIA

JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.25
din 22 martie 2012
privind: vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local domnului
Chiriţă Tudorache. proprietarul construcţiei ridicate pe acest teren.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 martie 2012;
Având în vedere:
-cererea nr. 12002/07.03.2012 a domnului Chiriţă Tudorache, prin care se solicită cumpărarea
terenului în suprafaţă de 5000 mp deţinut în concesiune potrivit contractului nr.97/15.02.2011, aferent
construcţiei realizate de către concesionar potrivit Autorizaţiei de construire nr.30/06.07.2011,
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;
-Hotărârea Consiliului Local nr.72/29 septembrie 2011 privind însuşirea Inventarului bunurilor
aparţinând domeniului privat al oraşului, unde la poziţia nr.7 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.(l) lit.b)
şi art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) Se aprobă raportul de evaluare - parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit la
data de 12.03.2012 de către domnul Lupşa Marinei - expert evaluator ANEVAR, privind stabilirea
preţului de vânzare în sumă de 29.636 lei, respectiv 6.815 Euro, al terenului din domeniul privat al
oraşului Ianca administrat de consiliul loca în suprafaţă de 5000 mp, situat în Tarlaua nr.85, Parcela
nr.566/1 din satul Berleşti.
(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(l) domnului Chiriţă Tudorache, în calitate de
titular al contractului de concesiune a terenului nr.97/15.02.2011, de proprietar al construcţiei ridicate
pe acest teren potrivit Autorizaţiei de construire nr.30/06.07.2011 şi de beneficiar al 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 6.815 Euro poate fi plătit şi în rate până la data de 31.12.2012, 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.
R086TREZ15421370201XXXXX deschis la Trezoreria Ianca.
Art.2.-Cheltuielile ocazionate de întocmirea documentaţiei pentru încheierea contractului de
vânzare 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 administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Yaleriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.26
din 22 martie 2012
privind, aprobarea Contului de execuţie a bugetului local pe anul 2011.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22
martie 2012;
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 2011, aprobate
prin O.M.F.P. nr.2985/2011, modificate prin O.M.F.P. nr. 17/2012 ;
-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 2011;
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.(l) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local pe anul 2011, cuprinzând
venituri şi cheltuieli, după cum urmează:
Denumirea indicatorului
Venituri bugetare
Cheltuieli bugetare
Venituri extrabugetare
Cheltuieli extrabugetare

Prevederi
iniţiale(lei)
12.435.000
13.486.000
1.526.000
1.526.000

Prevederi
defini tive(lei)
12.535.000
13.586.000
1.723.390
1.731.390

încasări realizate/
Plăţi efectuate(lei)
12.813.152
12.086.080
1.828.629
1.729.526

(2)
Structura detaliată a Contului de execuţie a bugetului local pe anul 2011 es
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 administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Yaleriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.27
din 22 martie 2012
privind: aprobarea Conturilor de execuţie ale bugetelor 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 22 martie
2012;

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 2011, aprobate prin
O.M.F.P. nr.2985/2011, modificate prin O.M.F.P. nr. 17/2012;
-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 2011;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art. 115
alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-(l) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic „Constantin Angelescu”
Ianca pe anul 2011, cuprinzând venituri iniţiale în sumă de 1.331.000 lei, venituri definitive în sumă de
1.534.300 lei, încasări realizate în sumă de 1.425.819 lei şi cheltuieli iniţiale în sumă de 1.331.000 lei,
cheltuieli definitive în sumă de 1.534.300 lei, plăţi efectuate în sumă de 1.425.819 lei, potrivit anexei nr.l.
Art.2.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca
pe anul 2011, cuprinzând venituri iniţiale în sumă de 1.428.100 lei, venituri definitive în sumă de
1.511.704 lei, încasări realizate în sumă de 1.470.286 lei şi cheltuieli iniţiale în sumă de 1.428.100 lei,
cheltuieli definitive în sumă de 1.511.704 lei, plăţi efectuate în sumă de 1.470.286 lei, potrivit anexei nr.2.
Art.3.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Şcolii Gimnaziale Plopu pe anul 2011,
cuprinzând venituri iniţiale în sumă de 582.500 lei, venituri definitive în sumă de 594.354 lei, încasări
realizate în sumă de 580.012 lei şi cheltuieli iniţiale în sumă de 582.500 lei, cheltuieli definitive în sumă
de 594.354 lei, plăţi efectuate în sumă de 580.012 lei, potrivit anexei nr.3.
Art.4.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Şcolii Gimnaziale Perişoru pe anul 2011,
cuprinzând venituri iniţiale în sumă de 500.100 lei, venituri definitive în sumă de 464.944 lei, încasări
realizate în sumă de 464.944 lei şi cheltuieli iniţiale în sumă de 500.100 lei, cheltuieli definitive în sumă
de 464.944 lei, plăţi efectuate în sumă de 464.944 lei, potrivit anexei nr.4.
Art.5.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Grădiniţei Ianca pe anul 2011, cuprinzând
venituri iniţiale în sumă de 370.300 lei, venituri definitive în sumă de 380.300 lei, încasări realizate în
sumă de 353.424 lei şi cheltuieli iniţiale în sumă de 370.300 lei, cheltuieli definitive în sumă de 380.300
lei, plăţi efectuate în sumă de 315.183 lei, potrivit anexei nr.5.
Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.7.-Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Yaleriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.28
din 22 martie 2012

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice de sub
autoritatea consiliului local pe anul 2011.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 22 martie 2012;
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 2011,
aprobate prin O.M.F.P. nr.2985/2011, modificate prin O.M.F.P. nr. 17/2012;
-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 2011;
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.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice de
sub autoritatea consiliului local pe anul 2011, după cum urmează:
Denumirea
indicatorului
Venituri
Cheltuieli

Prevederi
iniţiale(lei)
1.100.000
1.100.000

Prevederi
definitive(lei)
1.540.000
1.540.000

încasări realizate/
Plăţi efectuate(lei)
1.238.269
1.225.820

(2) Structura detaliată a Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor
Publice pe anul 2011 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 administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Valeriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.29
din 22 martie 2012

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unităţii de Asistentă Medico-Socială
de sub autoritatea consiliului local pe anul 2011.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 22 martie 2012;
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 2011,
aprobate prin O.M.F.P. nr.2985/2011, modificate prin O.M.F.P. nr. 17/2012;
-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 2011;
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.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă MedicoSocială de sub autoritatea consiliului local pe anul 2011, după cum urmează:
Denumirea
indicatorului
Venituri
Cheltuieli

Prevederi
iniţiale(lei)
463.000
463.000

Prevederi
definitive(lei)
449.538
449.538

încasări realizate/
Plăţi efectuate(lei)
449.538
449.538

(2) Structura detaliată a Contului de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă
Medico-Socială pe anul 2011 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 administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Valeriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

HOTĂRÂREA

Nr.30

din 22 martie 2012
privind, aprobarea cuantumului si a numărului burselor care se acordă din bugetul local elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat în anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22
martie 2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.82 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale art.4 din
Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat,
aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S.nr.5576/2011, modificat prin Ordinul M.E.C.T.S.nr.3470/2012;
-adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativteritorială a oraşului Ianca, privind propunerile pentru cuantumul şi numărul burselor care se
acordă din bugetul local în anul 2012;
-prevederile art.9 alin.(l) din H.C.L.nr.8/26.01.2012 privind aprobarea bugetului local pe
anul 2012, cu alocarea sumei pentru acordarea de burse, precum şi repartizarea acesteia pe
unităţi şcolare conform H.C.L.nr.9/26.01.2012;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-Se aprobă cuantumul şi numărului burselor care se acordă din bugetul local
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul 2012, după cum urmează:______________
Bursă de ajutor
Bursă de studiu
Bursă de merit
Unitatea de învăţământ
social
Număr
Cuantum
Număr Cuantum
Număr Cuantum
(lei)
(lei)
(lei)
121
30
8
40
3
50
Liceul Teoretic „C-tin
Angelescu” Ianca
73
30
7
40
2
50
Liceul Tehnologic „N.
Oncescu” Ianca
110
30
Şcoala Gimnazială Plopu
50
30
Şcoala Gimnazială Perişoru
354
10.620
15
600
5
250
Total 11.470 lei, din care:
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul
financiar contabil din aparatul propriu, care se împuternicesc să opereze modificările
corespunzătoare în bugetul local pentru asigurarea finanţării burselor aprobate potrivit art.l,
precum şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Yaleriu NEGOIŢĂ

-

-

-

-

-

-

-

-

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.31
din 22 martie 2012
privind. înregistrarea oraşului Ianca în Sistemul naţional de plată online a taxelor si
impozitelor, utilizând cârdul bancar (SNEP).
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 22 martie 2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.3 alin.(l) lit.b), art.5 alin.(l) şi art.10 alin.(2) din
H.G.nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional de plată online a
taxelor şi impozitelor utilizând cârdul bancar;
-dispoziţiile art.17 din Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2012 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2012, cu alocarea sumei pentru înregistrarea
oraşului Ianca în Sistemul naţional de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând
cârdul bancar;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din
cadrul consiliului local;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115
alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) Se aprobă înregistrarea oraşului Ianca în Sistemul naţional de plată
online a taxelor şi impozitelor, utilizând cârdul bancar (SNEP).
(2) Comisionul bancar şi cel perceput de furnizorul de servicii, aferente
efectuării plăţii electronice, vor fi suportate din bugetul local.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează primarul şi serviciul financiar contabil 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 administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Valeriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.32
din 22 martie 2012
privind: stabilirea orientativă a circumscripţiilor şcolare din oraşul Ianca pentru cuprinderea copiilor în
clasa pregătitoare si în clasa I. începând cu anul şcolar 2012-2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 martie
2012;

Având în vedere:
-Ordinul M.E.C.T.S. nr.3064/19.01.2012 de aprobare a metodologiei privind cuprinderea copiilor
în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013 şi a calendarului înscrierii;
-adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Ianca, privind propunerile de
stabilire a circumscripţiilor şcolare pentru cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I, începând
cu anul şcolar 2012-2013;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului
local;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(l), alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.l, art.45 alin.(l) şi art.l 15
alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-(l) In vederea cuprinderii copiilor din oraşul Ianca în clasa pregătitoare şi în clasa I
începând cu anul şcolar 2012-2013, se stabilesc orientativ următoarele circumscripţii şcolare:__________
Unitatea de
Arondarea la circumscripţia şcolară
învăţământ
Copiii cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Ianca, străzile: Albinei, AviatorilorLiceul Teoretic
inclusiv incinta fostei unităţi militare, Calea Brăilei de la nr.51 la nr.313 şi de
„Constantin
la nr.26 la nr.280, Castanilor, Cîmpului, Mecanizatorilor, Morii-locuinţele cu
Angelescu” Ianca
numere poştale pare, Nicolae Oncescu de la nr.15 la nr.17 şi de la nr.72 la
nr.90, Parcului-locuinţele cu numere poştale impare, Primăverii, Rozelor,
Salcîmilor, Stadionului, Teilor, Viilor şi Zorilor.

Liceul Tehnologic
„Nicolae Oncescu”
Ianca

Copiii cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Ianca, străzile: Calea Brăilei de la
nr.l la nr.49 şi de la nr.2 la nr.24, Eroilor, Fabricii, Gării, Industriei, Ion
Theodorescu Sion, Libertăţii, Morii-locuinţele cu numere poştale impare,
Nicolae Oncescu de la nr.l la nr.13 şi de la nr.2 la nr.70, Parcului-locuinţele cu
numere poştale pare, Sărăţeni şi Şcolii.

(2) Planul de delimitare orientativă a circumscripţiilor şcolare din oraşul Ianca este prevăzut în
anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Pentru satele componente oraşului Ianca, circumscripţiile şcolare sunt următoarele:
a)-Şcoala Gimnazială Plopu-cuprinde copiii cu domiciliul sau reşedinţa în satele Plopu, Gara Ianca
şi Oprişeneşti;
b)-Şcoala Gimnazială Perişoru-cuprinde copiii cu domiciliul sau reşedinţa în satele Perişoru, Tîrlele
Filiu şi Berleşti.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorii şi consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului şi
a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Yaleriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.33
din 22 martie 2012
privind, actualizarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor
de urgentă de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 22 martie 2012;
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.l 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.(l), art.45 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) Secţiunea 4 lit.a) şi b) din Planul de analiză şi acoperire a
riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, aprobat prin H.C.L. nr. 94/
2008-cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al
oraşului Ianca se va republica cu modificările aduse prin 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,

Valeriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.34
din 22 martie 2012
privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru
gestionarea situaţiilor de urgentă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2012.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 22 martie 2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.30 alin.(l), art.32 alin(3) şi art.33 din O.U.G. nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.
15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.l 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. 8/2012 privind aprobarea bugetului local cu
alocarea fondurilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în anul 2012;
-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.(l), 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;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-Se aprobă Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administratriv al oraşului Ianca în
anul 2012, 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,

Valeriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMANIA
JUDEŢUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.35
din 22 martie 2012
privind: aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru repartizarea orelor
de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2012.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 22 martie 2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.28 alin.(3) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G.nr.50/2011, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.l pct.17 din H.G.nr.57/2012;
-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.(l), 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;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2012, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Planul de acţiuni şi lucrări de interes local aprobat potrivit art.l, 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 şi
serviciul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care vor
întocmi planul lunar de acţiuni şi lucrări de interes local.
Art.4.-începând cu luna februarie 2012 îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea
nr.22/2011 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.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice
a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Yaleriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.36
din 26 aprilie 2012

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului
Ianca din data de 26 aprilie 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 26 aprilie 2012;
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;
In 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.
/V

HOTĂRĂŞTE:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Liviu DRAGOMIR este
ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
26 aprilie 2012, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul verbal şi
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă.

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.37
din 26 aprilie 2012
privind: trecerea unui teren din domeniul public al oraşului administrat de consiliul local în domeniul
privat al oraşului administrat de consiliul local si concesionarea acestuia Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Brăila, pentru construirea unei anexe la sediul Administraţiei Finanţelor Publice Ianca în scopul
amenajării unui spaţiu cu destinaţia de arhivă.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
aprilie 2012;
Având în vedere:
-adresa nr.7233/04.04.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila, prin care se solicită
concesionarea unui teren pentru construirea unei anexe la sediul Administraţiei Finanţelor Publice Ianca,
în scopul amenajării unui spaţiu cu destinaţia de arhivă;
-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.(l), art. 10 alin.(2) şi art. 11 alin.(l) 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.l 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.(l) lit.b)
şi art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 -republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) 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 26,25 mp şi
concesionarea acestuia Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila, pentru construirea unei anexe la
sediul Administraţiei Finanţelor Publice Ianca în scopul amenajării unui spaţiu cu destinaţia de arhivă.
(2) Terenul prevăzut la alin.(l) este situat în intravilanul oraşului Ianca, limitrof blocului F5,
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) Redevenţă 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 administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

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.38
din 26 aprilie 2012
privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii n r.l5/2003 doamnei Paraschiv
Luminiţa. în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
aprilie 2012;
Având în vedere:
-cererea nr.92/17.04.2012, prin care doamna Paraschiv Luminiţa, cu domiciliul în oraşul
Ianca, satul Perişoru nr.10, judeţul Brăila, solicită atribuirea unui teren în folosinţă gratuită pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.l 5/2003;
-dispoziţiile art.4 şi art.5 (2) din Legea n r.l5/2003, 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 HC.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.92/18.04.2012 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei primarului
nr.908/2003, cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren, lotul nr. 13A din
PUD/2005-Perişoru, în suprafaţă de 300 mp;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.l din cadrul
consiliului local;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-Se aprobă cererea doamnei Paraschiv Luminiţa, cu domiciliul în oraşul Ianca, satul
Perişoru nr.10, judeţul Brăila şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 300 mp - lotul
nr.13 A din PUD/2005- Perişoru, în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală în condiţiile
Legii n r.l5/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2.-Beneficiara terenului aprobat potrivit art.l 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 administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

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.39
din 26 aprilie 2012
privind: organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui spaţiu din domeniul public al oraşului
administrat de consiliul local situat în incinta clădirii Dispensarului medical uman Plopu. în vederea
înfiinţării unei drogherii.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie
2012 ;
Având în vedere:
-cererea nr.12142/12.03.2012 a doamnei Manta Lisabeta Carmenuţa din oraşul Ianca, satul
Perişoru nr.255, judeţul Brăila, prin care se solicită închirierea unui spaţiu în incinta clădirii
Dispensarului medical uman Plopu în vederea înfiinţării unei drogherii;
-dispoziţiile art.l 1 alin.(l) lit.a) din Legea nr. 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, cu planul de situaţie al spaţiului,studiul de oportunitate,
instrucţiunile pentru ofertanţi şi caietul de sarcini, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.l din
cadrul consiliului local;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.l 15 alin.(l) lit.b)
şi art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui spaţiu în suprafaţă de
28 mp din domeniul public al oraşului Ianca administrat de consiliul local, situat în incinta clădirii
Dispensarului medical uman Plopu, în vederea înfiinţării unei drogherii.
(2) Spaţiul este identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre şi
se închiriază pe o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire anuală în condiţiile legii.
(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 4 lei/mp/lună, iar pasul de supralicitare este de 1%
din preţul de pornire a licitaţiei.
(4) Chiria rezultată în urma licitaţiei publice, la care se adaugă cheltuielile cu utilităţile 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
clădiri.
(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.l alin.(6) dinH.C.L.nr.7/2012.
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 administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
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.40
din 26 aprilie 2012
privind: aprobarea Strategiei locale pentru gestionarea deşeurilor.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 26 aprilie 2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.59 din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor;
-adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila nr.2266/22.02.2012, prin
care se solicită adoptarea Strategiei locale pentru gestionarea deşeurilor până la
data de 15 aprilie 2012;
-referatul de aprobare al primarului, raportul de necesitate al
viceprimarului şi raportul comisiei de specialitate nr.l din cadrul consiliului
local;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(l). alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.9,
art.45 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
/V

HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-Se aprobă Strategia locală pentru gestionarea deşeurilor, potrivit
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează primarul şi directorul Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
consiliului local-gestionarul serviciului public de salubrizare din oraşul Ianca.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi
prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
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.41
din 26 aprilie 2012

privind: rectificarea bugetului local pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie
2012;

Având în vedere:
-dispoziţiile art.7 din O.U.G.nr.3/2012, privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012;
-dispoziţiile art.l şi art.3 din H.G. nr.85/2012 privind alocarea unor sume din Fondul de intervenţie
la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de căderile masive de
zăpadă şi viscol în unele judeţe ale ţării, potrivit cărora oraşului Ianca i-a fost repartizată suma de 50.000
lei;
-adresa nr.61987/12.03.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, privind necesitatea
modificării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale;
-dispoziţiile art.l alin.(2) lit. a) şi art. 19 alin.(l) 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.(l), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art. 115
alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.l.-Bugetul local pe anul 2012, aprobat prin H.C.L.nr.8/26.01.2012, se rectifică după cum
urmează:
a)-veniturile bugetului local pe anul 2012 se suplimentează cu suma de 50.000 lei, în contul
nr.21420228-subvenţii din fondul de intervenţie pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
unităţilor administrativ teritoriale;
b)-cheltuielile bugetului local pe anul 2012 se suplimentează cu suma de 50.000 lei, în contul
nr.24840220-transporturi;
c)-cheltuielile din contul nr.24540250-alte servicii publice generale, se suplimentează cu suma de
120.000 lei pentru finanţarea activităţilor privind alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din
anul 2012, reducându-se cu 90.000 lei cheltuielile din contul nr.24680257-asistenţă socială şi cu 30.000
lei cheltuielile din contul nr.24740220-protecţia mediului;
d)-se
diminuează cu suma de 60.000 lei cheltuielile din trimestru I aferente contului nr.2465021
pentru salarizarea personalului din învăţământul preuniversitar de stat şi se suplimentează în acelaşi scop
şi cu aceeaşi sumă cheltuielile din trimestru II;
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 administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL ORAŞULUI

Liviu DRAGOMIR

Alexandru STERIAN
ROMÂNIA

JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.42
din 26 aprilie 2012
privind: aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi si a statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului si instituţiilor publice/serviciilor publice înfiinţate de consiliul local pentru anul
2012.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie
2012;

Având în vedere:
-dispoziţiile pct.14 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, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri financiare;
-dispoziţiile art.1071 alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publicirepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-adresa Instituţiei Prefectului nr. 10874/21.11.2011 privind comunicarea numărului maxim de
posturi pentru aparatul de specialitate al primarului şi instituţiile publice/serviciile publice înfiinţate de
consiliul local, pentru anul 2012;
-Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1625542/05.03.2012, privind acordarea
avizului favorabil pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi instituţiilor
publice/serviciilor publice înfiinţate de consiliul local;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul serviciului financiar contabil privind modul de
finanţare a cheltuielilor de personal.
In temeiul prevederilor art.36 alin.(l), alin.(2) lit.a) şi alin.3 lit.b.), art.45 alin.(l) şi art.l 15
alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-(l) Se aprobă un număr de 102 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului şi
instituţiilor publice/serviciilor publice înfiinţate de consiliul local, pentru anul 2012.
(2) La numărul de 102 posturi se adaugă 6 posturi finanţate din venituri proprii din capitolele
bugetare 66.00 şi 68.00 potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. nr.63/2010, aferente serviciului de asistenţă
socială şi medicală comunitară din cadrul aparatului de specialitate al primarului, acreditat potrivit
Certificatului seria A nr. 0005 03 8/2006 şi Deciziei nr. 30/2009 eliberate de Comisia de acreditare a
furnizorilor de servicii sociale Brăila.
(3) Organigrama cu numărul maxim de posturi şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului şi instituţiilor publice/serviciilor publice înfiinţate de consiliul local, sunt prevăzute în anexele
nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi conducătorii
instituţiilor publice/serviciilor publice din subordinea consiliului local, care au obligaţia încadrării în
cheltuielile de personal potrivit noii structuri organizatorice.
Art.4.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă alin.(2) al art. 16 din
H.C.L.nr.8/2012 privind aprobarea Organigramei cu numărul de posturi şi statul de funcţii ale aparatului
de specialitate al primarului şi instituţiilor publice/serviciilor publice înfiinţate de consiliul local pentru
anul 2012.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

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.43
din 26 aprilie 2012
privind, aprobarea cotizaţiei oraşului Ianca la Societatea Naţională de Cruce Roşie
din România-Filiala Judeţeană Brăila, pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 26 aprilie 2012;
Având în vedere:
-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;
-Hotărârea Consiliului Local nr.62/2011 privind aderarea oraşului Ianca la
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România-Filiala Judeţeană Brăila, precum
şi sprijinirea financiară a acesteia în acţiunile social-umanitare organizate;
-adresa Filialei Judeţene Brăila a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din
România nr.20/26.03.2012, prin care se solicită aprobarea cotizaţiei oraşului Ianca
pe anul 2012;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;
în temeiul prevederilor art. 10, art. 17, art.36 alin.(l), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.a), art.45
alin.(2) lit.f) şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l.-(l) Se aprobă cotizaţia oraşului Ianca la Societatea Naţională de Cruce
Roşie din România - Filiala Judeţeană Brăila, pe anul 2012, în sumă de 2500 lei.
(2) Cotizaţia va fi plătită în contul Filialei Judeţene de Cruce Roşie Brăila,
R017RNCB0048025914360001, deschis la Sucursala BCR Brăila.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
şi serviciul financiar contabil 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 administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

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.44
din 31 mai 2012

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului
Ianca din data de 31 mai 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 31 mai 2012;
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;
In 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.
/V

HOTĂRĂŞTE:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Mircea MIRCESCU
este ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din
data de 31 mai 2012, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul
verbal şi celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.45
din 31 mai 2012
privind: concesionarea unor terenuri din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local
Sucursalei OMV Petrom SA- E&P România - Asset IX Moldova Sud, pentru exploatarea unor obiective
petroliere pe raza satului Oprişeneşti.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2012;
Având în vedere:
-adresele nr.13433/11.04.2012 şi nr.14243/8.05.2012 ale Sucursalei OMV Petrom SA-E&P
România - Asset IX Moldova Sud, prin care se solicită concesionarea unor terenuri din domeniul privat
al oraşului administrat de consiliul local, pentru exploatarea unor obiective petroliere 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 deurbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, cu planurile de situaţie ale terenurilor, 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.l 15 alin.(l) lit.b) şi
art. 123 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) Se aprobă concesionarea unor terenuri din domeniul privat al oraşului administrat de
consiliul local Sucursalei Petrom SA- E&P România - Asset IX Moldova Sud, pentru exploatarea unor
obiective petroliere pe raza satului Oprişeneşti, după cum urmează:
a)- suprafaţa de 200 mp în T I49, pentru realizarea unui punct de transformare la Parcul 5;
b)- suprafaţa de 1656 mp în T180, pentru repunerea în funcţiune a Sondei nr.493;
c)- suprafaţa de 7755 mp în T161, pentru exploatarea batalului de reziduuri petroliere.
(2) Terenurile prevăzute la alin.(l) sunt identificate prin planurile de situaţie anexate, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Termenul de concesionare pentru terenurile prevăzute la alin.(l) este de10ani de la data
încheierii contractului, cu drept de prelungire în condiţiile legii .
(4) Redevenţă datorată pentru concesionarea terenurilor prevăzut la alin.(l) este de 2,2 lei
/mp/an.
(5) Redevenţă 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 Sucursala Petrom SA- E&P România - Asset IX
Moldova Sud se obligă să aducă terenurile la forma iniţială, pe cheltuiala sa.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.46
din 31 mai 2012
privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local. în vederea înfiinţării unei ferme agricole în satul Oprişeneşti.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2012.
Având în vedere:
-cererea nr.13385/10.04.2012, prin care domnul Aldea Romeo, cu domiciliul în oraşul Ianca, satul
Oprişeneşti, judeţul Brăila, solicită concesionarea unui teren în suprafaţă de 10.000 mp din domeniul
privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în incinta fostei CAP Oprişeneşti, tarlaua 177,
parcela 1530/2, în vederea înfiinţării unei ferme 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.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. 168/2007;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru 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.l 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.(l) lit.b) şi
art.123 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
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 incinta fostei CAP
Oprişeneşti, tarlaua 177, parcela 1530/2, în vederea înfiinţării unei ferme 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 0,40 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 şi a taxei pe teren 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 serviciul de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.4.-Caietul de sarcini şi Instrucţiunile de atribuire a contractului de concesiune sunt prevăzute
în anexele nr. 1 şi 2, care 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.47
din 31 mai 2012
privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local în vederea înfiinţării unui parc auto în oraşul Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2012.
Având în vedere:
-cererea nr. 14329/10.05.2012, prin care domnul Dumitraşcu Eugen din oraşul Ianca, str.Calea
Brăilei nr.18, bl.B3, sc.3, etj.l, ap.19 a solicitat concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local, situat în incinta fostei CAP Ianca - str.Calea Brăilei, 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.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. 168/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate,
instrucţiunile şi caietul de sarcini 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.(l) lit.b) şi
art.123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. (1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de
2000 mp. din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în incinta fostei CAP Ianca str.Calea Brăilei, 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 0,6 lei/mp/an. Redevenţă 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 şi a taxei 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 serviciul de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.4.-Caietul de sarcini şi Instrucţiunile de atribuire a contractului de concesiune sunt prevăzute
în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.48
din 31 mai 2012
privind: organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren din domeniul public al oraşului
administrat de consiliul local. în vederea amplasării provizorii a unui garai auto.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2012;
Având în vedere:
-cererea nr. 13359/10.04.2012 a domnului Nicolae Florin din oraşul Ianca, str.Parcului bl.B7,
sc.2,ap.9, 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.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. 168/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru 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.l 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.(l) lit.b) şi
art.123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.l.-(l) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 15
mp din domeniul public al oraşului administrat de consiliul local, situat în intravilanul oraşului Ianca în
zona blocului B7, 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 100 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.l 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 serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.49
din 31 mai 2012
privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local. în vederea construirii unei anexe pentru exploatatie agricolă.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2012.
Având în vedere:
-cererea nr. 13893/26.04.2012, prin care domnul Petre Bogdan Eugen din în oraşul Ianca,
str.Primăverii nr.50, judeţul Brăila a solicitat concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local, situat în incinta fostei CAP Ianca - str.Sărăţeni, în vederea construirii unei
anexe pentru exploataţia agricolă;
-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. 168/2007;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului 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.l 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.(l) lit.b) şi
art.123 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-(l) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren în suprafaţă
de 312 mp din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în incinta fostei CAP Ianca
- str.Sărăţeni, în vederea construirii unei anexe exploataţie agricolă.
(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. Redevenţă 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 şi a taxei pe teren 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 serviciul de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.4.-Caietul de sarcini şi Instrucţiunile de atribuire a contractului de concesiune sunt prevăzute
în anexele nr. 1 şi 2, care 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.50
din 31 mai 2012
privind, organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local. în vederea înfiinţării de ferme zootehnice în oraşul Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit de îndată în şedinţă la data de 31 mai 2012.
Având în vedere:
-cererile nr. 13391/10.04.2012 şi nr. 13897/26.04.2012 prin care domnii Stanciu Glicherie şi Frînaru
Marian, ambii cu domiciliul în oraşul Ianca, judeţul Brăila, solicită concesionarea unor terenuri în din
domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situate în extravilanul oraşului Ianca, tarlaua 71,
parcela 475, în vederea înfiinţării unor 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. 168/2007;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, cu planul de amplasare a terenurilor, studiul de oportunitate, instrucţiunile 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.(l) lit.b) şi
art.123 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:

Art.l.-(l) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unor terenuri din domeniul
privat al oraşului administrat de consiliul local, în vederea înfiinţării unor ferme zootehnice, după cum
urmează:
a)- suprafaţa de 5.000 mp, situată în Tarlaua 71, Parcela 475/2;
b)- suprafaţa de 3.000 mp, situată în Tarlaua 71, Parcela 475/3;
(2)Terenurile sunt identificate 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 0,40 lei/mp/an. Redevenţa rezultată în urma licitaţ
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 şi a taxei pe teren 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 serviciul de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.4.-Caietul de sarcini şi Instrucţiunile de atribuire a contractului de concesiune sunt prevăzute în
anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.51
din 31 mai 2012
privind: vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local domnului
Ghită Nicolae. proprietarul construcţiei ridicate pe acest teren.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai
2012 ;
Având în vedere:
-cererea nr. 13674/20.04.2012 a domnului Ghiţă Nicolae, prin care se solicită cumpărarea
terenului în suprafaţă de 815 mp deţinut în concesiune potrivit contractului nr. 7179/2001, aferent
construcţiei realizate de către concesionar potrivit Autorizaţiei de construire nr.54/05.06.2006,
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;
-Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2011 privind însuşirea Inventarului bunurilor aparţinând
domeniului privat al oraşului, unde la poziţia nr. 110 se regăseşte evidenţiat terenul supus vânzării;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru 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.(l) lit.b)
şi art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) Se aprobă raportul de evaluare - parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit la
data de 18.05.2012 de către domnul Răureanu Marius - expert evaluator ANEVAR, privind stabilirea
preţului de vânzare în sumă de 27.080 lei, respectiv 6.096 Euro, al terenului din domeniul privat al
oraşului Ianca administrat de consiliul loca în suprafaţă de 815 mp, situat în intravilanul oraşului
Ianca, str.Calea Brăilei nr,108A.
(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(l) domnului Ghiţă Nicolae, în calitate de titular
al contractului de concesiune a terenului nr. 7179/2001, de proprietar al construcţiei ridicate pe acest
teren potrivit Autorizaţiei de construire nr.54/05.06.2006 şi de beneficiar al 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 6.096 Euro poate fi plătit şi în rate până la data de 31.05.2014, 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.
R086TREZ15421370201XXXXX deschis la Trezoreria Ianca.
Art.2.-Cheltuielile ocazionate de întocmirea documentaţiei pentru încheierea contractului de
vânzare 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 cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.52
din 31 mai 2012
privind: aprobarea Listei de investiţii prioritare si a Planului de finanţare al investiţiilor prioritare din
oraşul Ianca pentru sistemul public de alimentare cu apă si de canalizare pe anul 2012. din aria
delegată operatorului S.C.Compania de Utilităţi Publice ..Dunărea” S.A. Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data de 31 mai
2012 ;

Având in vedere:
-adresa nr. 134/16.03.2012, prin care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea”
Brăila solicită aprobarea Listei de investiţii prioritare şi a Planului de finanţare al investiţiilor
prioritare din oraşul Ianca pentru sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare pe anul 2012,
din aria delegată operatorului S.C.Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” S.A. Brăila;
-Strategia de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anul
2012 la nivelul ariei de operare a S.C.Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” S.A. Brăila, aprobată
prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila
nr.3/16.02.2012 ;
-Hotărârea Consiliului Local nr.7/24.01.2008, privind aderarea oraşului Ianca la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, cu modificările şi completările ulterioare;
-Lista de investiţii prioritare şi Planul de finanţare al investiţiilor prioritare din oraşul Ianca
pentru sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare pe anul 2012, din aria delegată
operatorului S.C.Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” S.A. Brăila;
-dispoziţiile art.5 alin.(l) lit.d) şi h), alin.(2) lit.a) şi art. 17 alin.(2) lit.b) pct.l, 2 şi 3 din
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila;
-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.36 alin.(l), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a) punctul 14 şi
alin.(7) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-Se aprobă Lista de investiţii prioritare a oraşului Ianca pentru sistemul public de
alimentare cu apă şi de canalizare pe anul 2012, din aria delegată operatorului S.C.Compania de
Utilităţi Publice „Dunărea” S.A. Brăila, potrivit anexei nr.l.
Art.2.-Se aprobă Planul de finanţare al investiţiilor prioritare din oraşul Ianca pentru sistemul
public de alimentare cu apă şi de canalizare pe anul 2012, din aria delegată operatorului
S.C.Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” S.A. Brăila, potrivit anexei nr.2.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea”
Brăila şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale.
Această hotărâre a fo st adoptată în şedinţa din data de 31 mai 2012, cu un număr de 13 voturi
din numărul total de 17 consilieri existenţi în funcţie, îndeplinindu-se cerinţa de majoritate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.53
din 27 iunie 2012
privind: alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali aleşi în cadrul
Consiliului local al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de constituire
la data de 27 iunie 2012, potrivit Ordinului Prefectului nr.231/20.06.2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.31 alin.(2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/
2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.4 şi art.5 din Regulamentul-cadra de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;
Pentru examinarea legalităţii alegerii fiecărui consilier local în cadrul
Consiliului local al oraşului Ianca, în urma scrutinului local din data de 10 iunie 2012.
în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-Se alege comisia de validare a mandatelor consilierilor locali în cadrul
Consiliului local al oraşului Ianca, formată din 5 membri, în următoarea componenţă:
1. Dănăilă Dorian,........................Preşedinte
2. Negoiţă Valeriu,....................... Secretar
3. Georgescu Florin,..................... Membru
4. Stănculescu Radian,...................Membru
5. Ciucaşu Viorel,..............................Membru
Art.2.-Comisia de validare funcţionează pe întreaga durată a mandatului
consiliului local.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
Eugeniu BALTĂ

CONSILIERII CEI MAI TINERI,
1. Marian PÂRVAN...............
2. Ani MUNTEANU..............

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 27 iunie 2012, în prima şedinţă a comisiei de validare a
Consiliului Local al Oraşului Ianca
Astăzi, data de mai sus, comisia de validare aleasă prin Hotărârea Consiliului
Local al Oraşului Ianca nr.53, adoptată în şedinţa de constituire din data de 27.06. 2012, a
examinat, în conformitate cu prevederile art.31 alin.(3)-(5) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
legalitatea alegerii consilierilor locali în cadrul Consiliului Local al Oraşului Ianca la
alegerile locale din data de 10 iunie 2012 şi a constatat că au fost respectate dispoziţiile
legale privind alegerea tuturor consilierilor locali.
De asemenea, comisia a mai constatat următoarele:
1.-Singurul caz de incompatibilitate a fost al domnului Chiriţă Fănel George, ales
în funcţia de Primar al oraşului Ianca pentru care a optat în scris, renunţând astfel la
funcţia de consilier local, urmând a fi validat mandatul de consilier local în funcţie al
domnului Priceputu George, următorul consilier supleant declarat ales pe lista Uniunii
Social Liberale în urma scrutinului local din data de 10 iunie 2012. Atât pentru domnul
Priceputu George, cât şi pentru ceilalţi 7 consilieri locali declaraţi aleşi pe lista acestei
alianţe politice, respectiv Baltă Eugeniu, Dragomir Liviu, Epureanu Ionel, Lupu Florea,
Mircescu Mircea, Negoiţă Valeriu şi Stănculescu Radian, există confirmarea apartenenţei
politice potrivit adresei nr. 113/21.06.2012.
Conform art.38 alin.(l) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale, Raportul detaliat al veniturilor şi
cheltuielilor electorale pentru Uniunea Social Liberală a fost publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Nr.398/ 14.06.2012.
2.-Prin
adresa nr.29/27.06.2012, Alianţa pentru Viitorul Brăilei a confirmat
apartenenţa politică şi solicitat validarea mandatelor celor 6 consilieri locali declaraţi
aleşi la data de 10 iunie pe lista acestei alianţe electorale, respectiv Băluţă Fănel,
Georgescu Florin, Munteanu Ani, Pădureţ Mihaela, Pârvan Marian şi Racu Ştefan, cu
precizarea că pentru domnul Racu Ştefan confirmarea apartenenţei politice şi solicitarea
de validare a mandatului de consilier local în funcţie s-au făcut şi către Filiala Brăila a
Partidului Noua Generaţie-CD, membră a Alianţei pentru Viitorul Brăilei, prin adresa
nr.29/26.06.2012.
Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale al Alianţei pentru Viitorul
Brăilei a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.403/15.06.2012.
3.-Prin adresa nr.96/21.06.2012, Organizaţia Judeţeană Brăila a Partidului
Poporului-Dan Diaconescu a confirmat apartenenţa politică la acest partid a celor doi
consilieri locali declaraţi aleşi pe lista acestui partid, respectiv Ciucaşu Viorel şi
Moldoveanu Bădiţă.
Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale al Partidului PoporuluiDan Diaconescu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.406/
18.06.2012.
4.-Pentru domnul Dănăilă Dorian, consilier local independent, Raportul detaliat al
veniturilor şi cheltuielilor electorale a fost publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, Nr.409/19.06.2012.

Faţă de cele constatate şi având în vedere:
-dispoziţiile art.31 alin.(3) şi (5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/
2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art. 6 şi art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările şi completările aduse prin
Legea nr.673/2002;
-procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor şi
atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local al
Oraşului Ianca la alegerile locale din data de 10 iunie 2012;
-încheierea din Camera de Consiliu a Judecătoriei Făurei dată în Dosarul nr.900/
228/2012, prin care s-a validat mandatul domnului Chiriţă Fănel George pentru funcţia de
Primar al Oraşului Ianca;
Comisia de validare propune:
1.-adoptarea hotărârii de invalidare a mandatului de consilier local al domnului
Chiriţă Fănel George, ca urmare a opţiunii pentru funcţia de Primar al Oraşului Ianca;
2.-adoptarea hotărârii de validare a mandatelor de consilier local în funcţie, în
cadrul C onsiliului Local al O raşului Ianca, c u p ă cum urm ează:
Nr.
Apartenenţa Nr.
Numele şi Prenumele
Numele şi Prenumele
Crt.
politică
Crt.
1 BALTA EUGENIU
U.S.L.
10 MOLDOVE ANU BADIŢA
2 B ALUŢA F ANEL
11
A.V.B.
MUNTE ANU ANI
P.P.-D.D.
3 CIUCAŞU VIOREL
12 NEGOIŢĂ VALERIU
4 DANAILA DORIAN
13
PĂDUREŢ MIHAELA
Independent
5 DRAGOMIR LIVIU
U.S.L.
14 PARVAN MARIAN
6 EPUREANU IONEL
U.S.L.
15 PRICEPUTU GEORGE
7 GEORGESCU FLORIN A.V.B.
16 RACU ŞTEFAN
8 LUPU FLOREA
U.S.L.
17
STĂNCULESCU RADIAN
9 MIRCESCU MIRCEA U.S.L.

Apartenenţa
politică
P.P.-D.D.
A.V.B.
U.S.L.
A.V.B.
A.V.B.
U.S.L.
A.V.B.
U.S.L.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

COMISIA DE VALIDARE
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

DĂNĂILĂ DORIAN

NEGOIŢĂ YALERIU
MEMBRI :
GEORGESCU F L O R IN ......
STĂNCULESCU RADIAN
CIUCAŞU VIOREL.............

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.54
din 27 iunie 2012
privind: invalidarea mandatului de consilier local ales în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca
la data de 10 iunie 2012 al domnului Chirită Fănel George.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de constituire la data de
27 iunie 2012, potrivit Ordinului Prefectului nr.231/20.06.2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.87 alin.(l) lit.a) şi art.88 alin.(l) lit.a) din Legea nr. 161/2003, privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.6 alin.(2) şi alin.(3) - teza II din Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;
-procesul verbal al comisiei de validare constituită prin H.C.L.nr.53/2012, cu propunerile
de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi în urma scrutinului local
din data de 10 iunie 2012;
-încheierea din Camera de Consiliu a Judecătoriei Făurei dată în Dosarul nr.900/228/
2012, privind validarea mandatului de Primar al oraşului Ianca al domnului Chiriţă Fănel George
Luând act de opţiunea scrisă a domnului Chiriţă Fănel George pentru funcţia de Primar al
Oraşului Ianca şi renunţarea la funcţia de consilier local.
în temeiul prevederilor art.311, art.33, art.45 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-Se invalidează mandatul de consilier local ales în cadrul Consiliului Local al
Oraşului Ianca în urma scrutinului local din data de 10 iunie 2012 al domnului Chiriţă Fănel
George, ca urmare a opţiunii pentru funcţia de Primar al Oraşului Ianca, urmând a fi validat
mandatul de consilier local în funcţie al următorului consilier supleant declarat ales pe lista
aceleiaşi alianţe politice, pentru care se confirmă apartenenţa politică.
Art.2.-Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la Tribunalul Brăila - Secţia civilă
şi de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau, în caz de absenţă, de la
comunicare.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,

CONSILIERII CEI MAI TINERI,

Eugeniu BALTĂ

1. Marian PÂRVAN..................
2. Ani M I N Ţ E A M .................
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.55
din 27 iunie 2012
privind: validarea mandatelor consilierilor locali în cadrul Consiliului Local al Oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de constituire la data de
27 iunie 2012, potrivit Ordinului Prefectului nr.231/20.06.2012;
Având în vedere:
-procesul verbal al comisiei de validare constituită prin H.C.L.nr.53/2012, cu propunerile
de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi în urma scrutinului local
din data de 10 iunie 2012, din care rezultă şi îndeplinirea dispoziţiilor art.38 alin.(l) din Legea
nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale de către toţi
participanţii la alegerile locale din data de 10 iunie 2012, prin publicarea rapoartelor financiare în
Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.398/14.06.2012, Nr.403/15.06.2012, Nr.406/
18.06.2012 şi Nr.409/19.06.2012;
-Hotărârea Consiliului Local nr.54/27.06.2012 privind invalidarea mandatului de
consilier local al domnului Chiriţă Fănel George, ca urmare opţiunii pentru funcţia de primar;
-dispoziţiile art.6 şi art.7 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.31 alin.(5), art.311, art.45 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-Urmare alegerilor locale din data de 10 iunie 2012, se validează mandatele următorilor
consilieri locali aleşi în cadrul Consiliului Loca al Oraşului Ianca:
Nr.
Apartenenţa Nr.
Apartenenţa
Numele şi Prenumele
Numele şi Prenumele
Crt.
politică
Crt.
politică
1 BALTA EUGENIU
U.S.L.
10 MOLDOVE ANU BADIŢA P.P.-D.D.
2 BALUŢA FANEL
11
A.V.B.
MUNTEANU ANI
A.V.B.
3 CIUCAŞU VIOREL
P.P.-D.D.
12 NEGOIŢĂ VALERIU
U.S.L.
4 DANAILA DORIAN
13
PĂDUREŢ M M AELA
Independent
A.V.B.
5 DRAGOMIR LIVIU
U.S.L.
14 PARVAN MARIAN
A.V.B.
6 EPUREANU IONEL
U.S.L.
15 PRICEPUTU GEORGE
U.S.L.
7 GEORGESCU FLORIN A.V.B.
16 RACU ŞTEFAN
A.V.B.
8 LUPU FLOREA
U.S.L.
17
STĂNCULESCU RADIAN U.S.L.
9 MIRCESCU MIRCEA U.S.L.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
Eugeniu BALTĂ

CONSILIERII CEI MAI TINERI,
1. Marian PÂRVAN.....................................................
2. Ani MUNTEANU.................
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.56
din 27 iunie 2012
privind: declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Oraşului Ianca. Judeţul Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de constituire la data de
27 iunie 2012, potrivit Ordinului Prefectului nr.231/20.06.2012;
Având în vedere:
-îndeplinirea dispoziţiilor art.38 alin.(l) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale de către toţi participanţii la alegerile locale
din data de 10 iunie 2012, prin publicarea rapoartelor financiare în Monitorul Oficial al României,
Partea I, Nr.398/14.06.2012, Nr.403/15.06.2012, Nr.406/18.06.2012 şi Nr.409/19.06.2012;
-Hotărârea Consiliului Local nr.56/27.06.2012 privind validarea mandatelor a cel puţin
două treimi din numărul consilierilor locali stabilit potrivit legii, aleşi în urma scrutinului local din
data de 10 iunie 2012, precum şi a depunerii jurământului de către toţi consilierii locali validaţi;
-dispoziţiile art.8 alin.(6) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.34 alin.(2), art.45 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.- Consiliului Local al Oraşului Ianca, Judeţul Brăila, se declară ca legal constituit în
următoarea componenţă:________________________________________________________________
Nr.
Nr.
Numele şi Prenumele
Numele şi Prenumele
Crt.
Crt.
1 BALTA EUGENIU
10 MOLD OVE ANU BADIŢA
2 BALUŢA FANEL
11
MUNTEANU ANI
3 CIUCAŞU VIOREL
12 NEGOIŢA VALERIU
4 DANAILA DORIAN
13
PĂDUREŢ MIHAELA
5 DRAGOMIR LIVIU
14 PARVAN MARIAN
6 EPUREANU IONEL
15
PRICEPUTU GEORGE
16 RACU ŞTEFAN
7 GEORGESCU FLORIN
8 LUPU FLOREA
17
STANCULESCU RADIAN
9 MIRCESCU MIRCEA
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
Eugeniu BALTĂ

CONSILIERII CEI MAI TINERI,
1. Marian PÂRVAN......................................................
2. Ani M IN Ţ E A M ..................
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.57
din 27 iunie 2012
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Oraşului Ianca.
Consiliul Local al Oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de
constituire la data de 27 iunie 2012, potrivit Ordinului Prefectului nr.231/
20.06.2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;
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.
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-Domnul consilier local Ionel EPUREANU este ales preşedinte de
şedinţă a Consiliului Local al Oraşului Ianca, pe o perioadă de o lună, care va
conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile şi celelalte documente
dezbătute şi aprobate în această perioadă.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată
pe pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
Eugeniu BALTĂ

CONSILIERII CEI MAI TINERI,
1. Marian PÂRVAN................
2. Ani MUNTEANU................

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.58
din 27 iunie 2012
privind: alegerea domnului consilier local Mircescu Mircea în funcţia de viceprimar al
oraşului Ianca.
Consiliul Local al Oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în prima şedinţă de lucru
de după constituire la data de 27 iunie 2012, potrivit Ordinului Prefectului nr.231/
20.06.2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.57 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art. 11-14 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art. 18 şi art.28 alin.(l) din Statutul aleşilor locali, aprobat prin Legea
nr.393/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
-rezultatul votării consemnat în procesul verbal încheiat de comisia de numărare a
voturilor, potrivit căruia domnul consilier local Mircescu Mircea a obţinut votul majorităţii
consilierilor locali pentru funcţia de viceprimar al oraşului Ianca.
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.
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-Domnul consilier local Mircescu Mircea este ales în funcţia de viceprimar al
oraşului Ianca.
Art.2.-(1) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului
consiliului local.
(2) în cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei
normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fară vreo altă formalitate.
Art.3.-Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de
consilier local, fară a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
Art.4.-(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al
acestuia.
(2) Atribuţiile viceprimarului se stabilesc prin dispoziţia primarului, în termen de 30
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice
a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ionel EPUREANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROM ÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.59
din 27 iunie 2012

privind: aprobarea numărului, a denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Oraşului Ianca. pentru principalele domenii de activitate.
Consiliul Local al Oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în prim a şedinţă de lucru de
după constituire la data de 27 iunie 2012, potrivit Ordinului Prefectului nr.231/ 20.06.2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.54 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art. 15 şi art. 17 din Regulam entul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu m odificările şi completările ulterioare;
-pregătirea profesională, domeniile în care îşi desfaşoară activitatea consilierii locali
aleşi, specificul şi nevoile locale, precum şi structura politică rezultată în urm a alegerilor
locale din data de 10 iunie 2012;
în temeiul prevederilor art.45 alin .(l) şi art.l 15 alin .(l) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-S e aprobă organizarea a 3 comisii de specialitate în cadrul Consiliului Local al
Oraşului Ianca, pentru principalele domenii de activitate, după cum urmează:
a)-Comisia pentru adm inistrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului,
protecţia mediului şi turism, form ată din 5 membri, în urm ătoarea componenţă: D ănăilă
Dorian, M oldoveanu Bădiţă, Băluţă Fănel, Dragom ir Liviu şi Lupu Florea.
b)-Com isia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare, form ată din 7 membri,
în urm ătoarea componenţă: Epureanu Ionel, M unteanu Ani, Pârvan M arian, M ircescu Mircea,
Georgescu Florin, Stănculescu Radian şi N egoiţă Valeriu.
c)-Comisia pentru m uncă şi protecţie socială, activităţi social culturale, culte,
învăţământ, sănătate, familie, protecţie copii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină, form ată
din 5 membri, în urm ătoarea componenţă: Ciucaşu Viorel, Pădureţ M ihaela, Racu Ştefan,
Priceputu George şi B altă Eugeniu.
Art.2.-(1) Atribuţiile, funcţionarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate
se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.
(2) în prim a şedinţă de lucru comisiile îşi vor alege preşedinţii şi secretarii.
A rt.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ionel EPUREANU

CONTRASEM NEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.60
din 26 iulie 2012

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ianca din data de 26 iulie 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 26 iulie 2012;
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;
In 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.
/V

HOTĂRĂŞTE:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Mircea MIRCESCU
este ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din
data de 26 iulie 2012, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul
verbal şi celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.61
din 26 iulie 2012
privind, aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local
al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 26 iulie 2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.2 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi
completările aduse prin Legea nr.673/2002;
-dispoziţiile art.85 alin.(3) din Statutul aleşilor locali aprobat prin Legea
nr.393/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate
din cadrul consiliului local;
în temeiul prevederilor art.38 alin.(3) lit.a), art.46 alin.(l) şi art. 115 alin.(l)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l.-(l) Se aprobă Regulamentul de organizare
şi funcţionare a
Consiliului local al oraşului Ianca, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2)
Preşedintele de şedinţă se alege lunar, în ordinea alfabetică, cu excepţi
şedinţei de constituire când preşedintele de şedinţă se alege la propunerea celui mai
în vârstă consilier local validat.
Art.2.-Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca aprobat prin H.C.L.
nr. 84/2004.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată
pe pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMANIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANCA

Z l Net
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ANEXA LA H.C.L. Nr.61/26.07.2012

REGULAMENT
DE ORGANIZARE S I FUNCŢIONAREA CONSILIUL UI LOCAL
AL ORAŞULUI IANCA
La adoptarea prezentului regulament s-au avut în vedere următoarele acte normative:
-Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa
Guvernului nr.35/2002, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr.673/2002;
-Statutul aleşilor locali aprobat prin Legea nr.393/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea nr.544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Legea n r.l61/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei şi exercitarea
demnităţilor publice a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniei electorale, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.
CAPITOLUL I - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL
A rt.l.-(1) In conformitate cu prevederile art.30 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituirea consiliului local se face în termen de
20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art.38 alin.(l) şi ( l 1) din Legea
nr.334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi
completările ulterioare. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de
către prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul,
chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. In
cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3
zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va
proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.
(3) In situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza
absenţei fară motive temeinice a consilierilor locali, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile
consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi
de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare în
termen de 30 de zile, în condiţiile Legii nr.67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate
fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare.
Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
(5) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că
aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa
acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.
Art.2.-(1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îi invită pe
cel mai în vârstă consilier şi 2 dintre cei mai tineri consilieri să preia conducerea şedinţei.
(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de
consilieri, conform prevederilor cap. VIII din prezentul regulament, iar secretarul oraşului prezintă

preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor locali declaraţi aleşi, precum şi pe cele
ale supleanţilor, aşa cum au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de
opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de
consilier local.
(3) La reluarea lucrărilor, consilierii locali declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, pe întreaga durată
a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 5 consilieri locali, care face obiectul hotărârii nr. 1 şi se
semnează de preşedintele de vârstă şi de cei doi asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretarul
oraşului. Propunerile candidaţilor pentru comisia de validare se fac de către grupurile de consilieri, dacă
acestea se constituie potrivit alin.(2), sau de către oricare dintre consilierii locali. Numărul de locuri în
comisia de validare se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de partidele politice, alianţele
politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi.
(4) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local
validarea sau invalidarea mandatelor.
(5) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată
încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală,
constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr.67/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
(6) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii
consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă
la vot.
(7) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr.2, care se semnează de preşedintele
de vârstă şi de cei doi asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretarul oraşului, urmând a fi
comunicată de îndată consilierilor locali care au absentat motivat.
Art.3.-(1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa
de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de
la comunicare.
(2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. In acest caz, procedura
prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.
Art.4.-(1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local următorul
jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Ianca. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine
alfabetică, în faţa unei mese special amenajate pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia.
Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va citi şi va semna
jurământul de credinţa, care va fi imprimat pe un formular special.
(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul şedinţei de
constituire, iar al doilea se înmânează consilierului.
(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. In acest caz jurământul va fi imprimat pe
formular fără această formulă.
(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
Art.5.-(1) In cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau
refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului
politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului se
confirmă în scris apartenenţa politică. In cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu
supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza
alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.
(2) Consiliul local se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus
jurământul. Declararea consiliului local ca legal constituit se constată prin hotărârea nr.3, adoptată cu
votul majorităţii consilierilor locali validaţi, fiind semnată de preşedintele de vârstă şi de cei doi asistenţi
ai acestuia şi contrasemnată de secretarul oraşului.
Art.6.-Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se prezintă în şedinţa de constituire a
consiliului local sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară de către judecătorul desemnat de preşedintele
Judecătoriei Făurei.

CAPITOLUL I I - ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL
SECŢIUNEA 1 - PREŞED INTELE D E ŞED IN ŢĂ

Art.7.-(1) După constituirea grupurilor de consilieri, consiliul local alege dintre membrii săi, prin
hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe
o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului.
(2) Preşedintele de şedinţă, ales în condiţiile alin.(l), poate fi schimbat din funcţie la iniţiativa a cel
puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
(3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în hotărârea nr.4, care se semnează de
preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretarul oraşului.
(4) Hotărârile nr.1-4 au caracter constatator, ele nu produc efecte juridice şi nu pot forma obiectul unor
acţiuni injustiţie.
Art. 8.-(l) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul
votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora,
precum şi procesul-verbal al şedinţei;
d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de Statutul aleşilor locali, sau propune consiliului local
aplicarea unor asemenea sancţiuni.
(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament,
sau însărcinări date de consiliul local.
SECŢIUNEA a-2-a - ALEG EREA VICEPRIMARULUI

Art.9.-(1) Consiliul local alege din rândul membrilor, prin vot secret, viceprimarul oraşului.
(2) Propunerile de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se fac de către oricare dintre consilierii
locali sau grupurile de consilieri locali.
(3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.
(4) Exercitarea votului se face în felul următor: fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot, pe
care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Din lista candidaţilor vor fi barate, printr-o linie orizontală,
numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat
numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă viceprimar. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul în
care este doar un singur candidat pentru funcţia de viceprimar.
(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.
(6) In situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (5), se organizează un al doilea tur de
scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur
de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
Art.10.-In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidaţii
care se află în această situaţie. Va fi declarat ales viceprimar candidatul care a obţinut cele mai multe
voturi.
A rt.ll.-(l) Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr.5 a consiliului local, semnată de
preşedintele de şedinţă şi contrasemnată de secretarul oraşului.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorului de drept al acestuia, care îi poate delega
atribuţiile sale.
(3) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu
votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul
consilierilor locali în funcţie.
(4) Pe durata mandatului viceprimarului primeşte o indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare
a activităţii corespunzătoare funcţiei de viceprimar şi care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea
drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Viceprimarul nu beneficiază de
sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.
(5) Durata mandatului viceprimarului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor
absolvite.
(6) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a
beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
SECŢIUNEA a 3-a - COM ISIILE D E SPECIALITATE

Art.l2.-După constituire, consiliul local organizează 3 comisii de specialitate pe principalele domenii
de activitate, după cum urmează: 1)- comisia pentru administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului şi turism; 2)- comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare;

3)- comisia pentru muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate,
familie, protecţie copii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină.
Art.13.-Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali în funcţie.
Art.l4.-(1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri
cu votul majorităţii celor prezenţi.
(2) Comisia va invita să participe la şedinţele sale personalul din cadrul aparatului de specialitate al
primarului sau din afara acestuia, inclusiv de la unităţile aflate în subordinea consiliului, pentru a acorda
sprijin de specialitate în soluţionarea proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi. Au dreptul să participe
la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.
(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate hotărî ca unele şedinţe,
sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi, să se desfăşoare cu uşile închise.
Art.l5.-(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în
fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în
cadrul consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de către consilierii locali, avându-se în vedere, de
regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
Art.16.-Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o
compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.
Art.l7.-(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
c) întocmesc avizele asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă
consiliului local;
(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii sau însărcinări date prin hotărâri ale
consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
Art.l8.-(1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei, atunci când nu o fac cei care convoacă consiliul local;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este
necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru
comisia pe care o conduce;
f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei.
(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea acesteia, prevăzute de
lege, de prezentul regulament sau stabilite de consiliul local.
(3) Preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, secretarul comisiei, ţine evidenţa şi întocmeşte fişa
colectivă de prezenţă a consilierilor locali care au participat la şedinţa comisiei.
Art.l9.-(1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei
hotărâri şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor şi proceselor verbale, etc.
(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de prezentul regulament, ori însărcinări
stabilite de comisie sau de către preşedintele acesteia.
Art.20.-(1) Şedinţele pe comisii au loc, de regulă, cu cel puţin 2 zile înainte de data şedinţei ordinare a
consiliului local, cu excepţia şedinţelor extraordinare sau de îndată care pot avea loc în aceeaşi zi cu
şedinţa consiliului local, fiind convocate fie de către preşedintele comisiei, fie de către cei care convoacă
consiliul local.
(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei
poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.

(4) In caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază, consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţia de
şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile
prevăzute în competenţa sa de prezentul regulament, sau poate propune consiliului aplicarea altor
sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.
Art.21.-In mod excepţional, consilierul local care se află în imposibilitatea de a participa la şedinţa
comisiei la data şi ora stabilite prin convocator, dar care a studiat proiectele de hotărâre de pe ordinea de
zi şi a semnat raportul comisiei de specialitate din care face parte, până la şedinţa consiliului local, poate

fi considerat ca prezent la lucrările comisiei, dacă a înştiinţat preşedintele sau, după caz, secretarul
comisiei despre imposibilitatea participării la şedinţa comisiei.
Art.22.-(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei,
preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a
problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.
(2) Consilierul desemnat potrivit alin.(l) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a
propunerilor formulate de membrii acesteia care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor
prezenţi.
(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi
propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
Art.23.-Votul în comisii este, de regulă, deschis. In anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie
secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.
Art.24.-(1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un
proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul
comisiei.
(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane
interesate, care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror
lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.
Art.25.-(1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la
propunerea consilierilor sau a primarului.
(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi tematica activităţii acestora,
perioada în care vor lucra şi mandatul lor, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
(3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul
întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri
concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.
Art.26.-Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, precum
şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărârea nr.6, semnată de preşedintele de şedinţă şi
contrasemnată de secretarul oraşului.
SECŢIUNEA a 4-a - A L T E D ISPO ZIŢII

Art.27.-(1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către preşedintele de şedinţă, se trece la
ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a
fost finalizată. In acest scop, judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei
prezintă în faţa consiliului hotărârea de validare.
(2) După prezentarea hotărârii de validare, primarul va depune jurământul prevăzut la art.4 alin.(l),
folosindu-se procedura stabilită în acelaşi text.
Art.28.-(1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.
(2) Primarul va ocupa în sala de şedinţă un loc distinct.
(3) Dacă la lucrările consiliului participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii
acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct.
Art.29.-(1) Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere
asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi.
(2) Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţă.
SECŢIUNEA a 5-a

-

SECRETARUL ORAŞULUI

Art.30.-(1) Secretarul oraşului participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului îi revin
următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:
a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel
puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;
b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
d) consemnează rezultatul votării comunicat de preşedintele de şedinţă;
e) informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri
a consiliului local;
f) asigură întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispoziţie consilierilor înaintea
fiecărei şedinţe procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiată a şedinţei anterioare, asupra
conţinutului cărora solicită acordul consiliului;
g) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea
acestora;

h) urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea hotărârilor consiliului local să nu ia parte consilierii care se
încadrează în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare. II informează pe preşedintele de şedinţă cu privire
la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
i) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de
hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze
hotărârile pe care le consideră ilegale;
j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le
consideră legale;
k) poate propune primarului, sau celor care convoacă consiliul local, înscrierea unor probleme pe
ordinea de zi a şedinţelor ordinare;
1) acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la
redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu;
m) asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ şi comunică celor interesaţi
hotărârile cu caracter individual;
(2) Obligaţiile prevăzute la lit. 1) şi m) revin şi aparatului de specialitate al primarului.
(3) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege sau însărcinări date de consiliul local,
privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.
CAPITOLUL III-A T R IB U Ţ IIL E CONSILIULUI LOCAL

Art.31.-(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice
locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a oraşului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al oraşului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit.a), consiliul local:
a) aprobă statutul oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şistatul de funcţiiale
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice deintereslocal, precum şi
reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome sau societăţile comerciale de interes local;
c) exercită, în numele oraşului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la
societăţile comerciale sau regiile autonome de interes local, în condiţiile legii.
(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit.b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei
bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi
contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele oraşului, în condiţiile
legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de
interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a oraşului;
f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi
gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(2) lit.c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a
oraşului, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a oraşului, după caz,
în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale
oraşului;

d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public
local.
(6) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit.d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului înconjurător;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a
parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare,
energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea sau în administrarea oraşului;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza oraşului;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar, viceprimar, secretar, precum şi de la şefii
organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor
locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
(7) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(2) lit.e), consiliul local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară
sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de
cetăţean de onoare al oraşului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi
condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
Art.32.-Persoanele împuternicite să reprezinte interesele oraşului în societăţile comerciale sau regiile
autonome de interes local, în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi în alte organisme de cooperare
sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, respectându-se configuraţia politică de la
ultimele alegeri locale.

CAPITOLUL IV- FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL
SECŢIUNEA 1 -D E SF Ă ŞU R A R E A ŞEDINŢELOR

Art.33.-(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit prin lege
organică, în caz de război sau catastrofă.
(2) Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit
a consiliului local nou-ales.
Art.34.-(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare lunar, la convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei
treimi din numărul membrilor consiliului.

(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului oraşului, cu cel puţin 5
zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu
notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie comisiilor de specialitate materialele înscrise pe ordinea de
zi.
(4) In caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor oraşului,
convocarea consiliului local se poate face de îndată, prin orice formă de comunicare.
Art.35.-(1) In invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia .
(2) Dispoziţia primarului, cuprinzând proiectul ordinii de zi, se transmite consilierilor locali şi
invitaţilor la şedinţă prin convocator, sub semnătură de primire.
(3) Proiectul ordinii de zi al şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor prin publicare
pe pagina proprie de internet, precum şi prin afişarea la sediul consiliului local şi în alte locuri publice din
oraş şi satele componente.
Art.36.-(1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale
comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află
sub autoritatea consiliului, eventual timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor,
petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului.
(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor
de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
Art.37.-(1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în
funcţie.
(2) Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie. Consilierul local care absentează nemotivat
de două ori consecutiv este sancţionat potrivit prevederilor prezentului regulament.
Art.38.-(1) Şedinţele consiliului local sunt publice şi se desfăşoară în limba română.
(2) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare
consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul
oraşului.
(3) Preşedintele de şedinţă şi secretarul oraşului îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea
veridicităţii celor consemnate.
(4) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare.
Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară
menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.
(5) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al
şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă şi de secretar, după
aprobarea procesului-verbal.
(6) In termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul oraşului afişează la sediul consiliului local şi
pe pagina proprie de internet o copie a procesului-verbal al şedinţei.
Art.39.-(1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului local şi să îşi înregistreze
prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul oraşului.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie
preşedintelui de şedinţă sau secretarului oraşului.
Art.40.-Dacă există delegaţi săteşti, aceştia vor fi invitaţi în mod obligatoriu la şedinţele consiliului în
care se discută aspecte ce interesează satul respectiv. Delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei
discutate şi va vota. Votul său are caracter consultativ.
Art.41.-(1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe
ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a
problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei
de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul de specialitate.
(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.(l), se trece la dezbateri.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are
dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate
propune consiliului spre aprobare timpul care va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de
dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care
formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din
partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp
fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.
Art.42.-(1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de
ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin.(l) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme de regulament.
Art.43.-Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea
dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune
votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor prezenţi.

Art.44.-Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum
şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
Art.45.-In cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe
dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de prezentul regulament în competenţa sa, ori poate
propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.
Art.46.-Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând
formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în
ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai
supune votului.
SECŢIUNEA a -2-a - ELABORAREA PROIECTELOR D E H O TĂRÂRI

Art.47.-(1) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii locali, de primar, secretar sau cetăţeni.
(2) Proiectele de hotărâri vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. In acest
scop secretarul oraşului şi personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor acorda sprijin
şi asistenţă tehnică şi juridică.
(3) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotărâri, iniţiatorul are obligaţia să publice pe
pagina de internet a primăriei şi să afişeze la sediul consiliului local, într-un spaţiu accesibil publicului, un
anunţ referitor la această acţiune.
(4) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre va fi adus la cunoştinţă publică, înainte de
supunerea spre adoptare de către consiliul local. Anunţul va cuprinde textul complet al proiectului de
hotărâre, referatul de aprobare al iniţiatorului, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei
interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de
hotărâre. Prin grija secretarului oraşului vor fi transmise proiectele de hotărâri tuturor persoanelor care au
depus o cerere în acest sens.
(5) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanţă asupra mediului de afaceri, se
transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite pe domenii specifice de
activitate.
(6) La publicarea anunţului se va stabili o perioadă de cel puţin 5 zile pentru a primi în scris propuneri,
sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
(7) Primarul va desemna o persoană din cadrul aparatului propriu, responsabilă pentru relaţia cu
societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la
proiectul de hotărâre propus.
(8) Consiliul local este obligat să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul
de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o
altă autoritate publică.
(9) In toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel
mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Consiliul local trebuie să
analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de hotărâre în discuţie.
(10) In cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune
adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de
hotărâri se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.
Art.48.-(1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a
iniţiatorului.
(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţă consilierilor, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost
trimise spre avizare.
(3) Operaţiunile prevăzute la alin.(2) se realizează prin grija secretarului oraşului.
Art.49.-(1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor
de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al
primarului în vederea întocmirii avizelor/rapoartelor. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor
cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar, împreună cu secretarul.
(2) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la
susţinerea lor.
Art.50.-După examinarea proiectului sau a propunerii, comisia de specialitate a consiliului local
întocmeşte un raport cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii
examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente. Respingerea proiectului
de către comisie nu exclude dezbaterea lui în plenul consiliului local.
Art.51.-Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de rapoartele comisiei de specialitate şi
compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, se înscriu pe ordinea de zi şi se
supun dezbaterii şi votului consiliului local.

Art.52.-(1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele
condiţii:
a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul consiliului local şi pe pagina de internet a
primăriei, cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurare;
b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat
sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes
public care urmează să fie abordat în şedinţă publică;
c) anunţul va conţine data,ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi;
(2) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina
responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă.
(3) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în
sala de şedinţă, în ordinea de precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul
şedinţei publice, stabilite de persoana care prezidează şedinţa publică.
Art.53.-Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din
proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
Art.54.-(1) Adoptarea hotărârilor ţine de competenţa exclusivă a consiliului local.
(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele interesate au valoare de
recomandare.
Art.55.-Minuta şedinţei publice va fi publicată în site-ul propriu.
Art.56.-Persoana desemnată de primar este obligată să elaboreze şi să arhiveze minutele şedinţelor
publice. Atunci când se consideră necesar şedinţele publice pot fi înregistrate.
SECŢIUNEA a-3-a - PROCEDURA D E VOT

Art.57.- (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în
afară de cazul în care prin lege sau prin prezentul regulament se stabileşte o anumită modalitate.
Art.58.-(1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele de şedinţă explică
obiectul votării şi sensul cuvintelor pentru, împotrivă şi abţinere.
(2) Secretarul oraşului va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică.
Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul pentru, împotrivă sau abţinere, în funcţie de
opţiunea sa.
(3) După epuizarea listei, votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la
primul tur.
Art.59.-(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări
diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele da sau nu.
(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de
vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute
la alin.(2).
Art.60.-(1) Hotărârile consiliului local se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi la
şedinţă, în afară de cazurile în care legea cere o altă majoritate.
(2) Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv cu 9 voturi pentru,
următoarele hotărâri ale consiliului local:

a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de
cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau
străine.
(3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor
locali în funcţie, respectiv cu 11 voturi pentru.
Art.61.-Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care vor avea loc la un
interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la
adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.62.-Consiliul local stabileşte ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter
individual, cu privire la persoane, vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.
Art.63.-Abţinerile se contabilizează la voturile împotrivă. Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit
cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.
Art.64.-Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care
au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.
Art.65.-Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu, nu pot fi readuse în dezbaterea
acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe, decât în cazuri excepţionale ce ţin de interesul public major.
Art.66.-Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal,
fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema
supusă dezbaterii consiliului local.
Art.67.-Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează pentru
legalitate de către secretarul oraşului. In cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuză să
semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3 consilieri locali.
Art.68.-(1) Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. In
acest caz, va depune în scris şi va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în
procesul-verbal al şedinţei.
(2) Secretarul oraşului va comunica hotărârile consiliului local prefectului şi primarului de îndată, dar
nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.
SECŢIUNEA a -4- a APARATUL PE RM AN EN T A L CONSILIULUI LOCAL

Art.69.-Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor
aspecte din activitatea sa, doamna Predescu Dorina - consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate
al primarului, este desemnată să îndeplinească atribuţiile specifice stabilite prin Regulamentul-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale.
CAPITOLUL V - ÎN TREBĂRI. INTERPELĂRI. P E T IŢ II S I INFORM AREA
CONSILIERILOR LO C ALI

Art.70.-Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului oraşului, precum şi
şefilor compartimentelor din aparatul propriu sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.
Art.71.-Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
Art.72.-Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a
consiliului local.
Art.73.-Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut.
Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris sau verbal, potrivit solicitării autorului interpelării,
imediat sau până la următoarea şedinţă a consiliului local.
Art.74.-Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul,
serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.
Art.75.-Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau verbal.
Art.76.-(1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu întrun registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(2) Semestrial, consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.
CAPITOLUL VI. - EXERCITAREA M AND ATU LU I D E CĂTRE A L E Ş II LO C ALI
SECŢIUNEA -1 - C O N SILIERII LO C ALI

Art.77.-Consilierii locali îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a
mandatului pentru care au fost aleşi, de la data depunerii jurământului şi declarării ca legal constituit a
consiliului local.
Art.78.-(1) După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcţie li se
eliberează o legitimaţie semnată de primar care atestă calitatea de membru al consiliului şi primesc un
semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, potrivit modelelor stabilite prin
Hotărâre a Guvernului.
(2) Legitimaţia şi semnul distinctiv se poartă doar pe durata mandatului, însă pot fi păstrate şi după
încetarea mandatului, cu titlu evocativ.
Art.79.-(1) In exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii locale.
(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului propriu de specialitate, să
pună la dispoziţie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare,
informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

Art.80.-(1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu
local ales.
(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în
următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a
reorganizării acesteia;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
e)-imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia
cazurilor prevăzute de lege;
f)
condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de liber
g) punerea sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) pierderea calităţii de membru al partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau al
organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;
j) deces.
(3) încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local prin hotărâre, la
propunerea primarului, sau a oricărui consilier.
(4) In cazurile prevăzute la alin.(2) lit.c)- e) hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier la instanţa
de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de
cel mult 30 de zile. In acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe
este definitivă şi irevocabilă.
Art.81.-(1) In cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, unul sau mai mulţi
candidaţi declaraţi aleşi ai unui partid politic au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu
finanţarea partidului politic ori, după caz, a campaniei electorale, aceştia devin incompatibili cu statutul
de ales local pentru mandatul obţinut, care este anulat.
(2) Prin hotărârea consiliului local se constată starea de incompatibilitate, iar locurile de consilieri
locali devenite vacante vor fi ocupate de supleanţii de pe lista de candidaţi respectivă.
(3) Dispoziţiile alin.(l) şi (2) se aplică partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi
candidaţilor independenţi, în acest caz locul devenit vacant urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista de
candidaţi care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.
Art.82.-Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă, care ia act de
aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care să ia act de demisie şi se
declară locul vacant.
Art.83.-(1) încetarea mandatului de consilier local, în cazul schimbării domiciliului în altă unitate
administrativ-teritorială, poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a
menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.
(2) Prevederile art.80 alin.(2) lit.e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către
consiliul local, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în
străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă.
(3) Prevederile art.80 alin.(2) lit.f)- h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a
hotărârii judecătoreşti.
Art.84.-(1) în toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia,
consiliul local adoptă în prima şedinţă o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant
locul consilierului în cauză.
(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile un referat constatator semnat de primar şi de secretarul
oraşului. Referatul va fi însoţit de acte justificative.
SECŢIUNEA a 2 a - EXERCITAREA M AND ATU LU I D E CĂTRE PRIM AR

Art.85.-Primarul îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin pe întreaga durată a
mandatului pentru care a fost ales.
Art.86.-(1) Primarul intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului după depunerea jurământului al
cărui conţinut este prevăzut la art.4 alin.(l).
(2) După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice, primarului i se înmânează
legitimaţia, care va fi semnată de preşedintele de şedinţă, un semn distinctiv al calităţii de primar, pe care
are dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului, precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al
României, potrivit modelelor stabilite prin Hotărâre a Guvernului.
(3) Eşarfa va fi purtată în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României, la solemnităţi, recepţii,
ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.
(4) Legitimaţia şi însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art.87.-( 1) Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar.
(2) Calitatea de primar încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în
următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială;
d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
e) pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales;
f) punerea sub interdicţie judecătorească;
g) pierderea drepturilor electorale;
h) deces.
Art.88.-(1) In toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un
ordin prin care constată încetarea mandatului primarului.
(2) Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul oraşului, precum şi actele din care rezultă
motivul legal de încetare a mandatului.
Art.89.-(1) Primarul poate demisiona, anunţând în scris consiliul local şi prefectul. La prima şedinţă a
consiliului, preşedintele de şedinţă ia act de această situaţie, care se consemnează în procesul-verbal.
(2) Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Ordinul prefectului, împreună cu un extras din
procesul verbal al şedinţei, se înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor, care va propune
Guvernului stabilirea datei desfăşurării alegerilor pentru un nou primar.
(3) Primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în situaţiile în care nu se poate prezenta
efectiv la primărie din motive de sănătate sau din alte cauze, chiar dacă acestea nu îi sunt imputabile.
(4) In cazurile prevăzute la art.87 alin.(2) lit.e)- g), încetarea mandatului poate avea loc numai după
rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.
SECŢIUNEA a-3-a -EXERCITAREA M ANDATULUI D E CĂTRE VICEPRIMAR
S I D E CĂTRE DELEGATUL SĂTESC

Art.90.-(1) Viceprimarul intră în exercitarea mandatului după declararea ca legal ales, potrivit Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Exercitarea mandatului viceprimarului încetează la data alegerii noului viceprimar, păstrându-şi pe
toată durata mandatului şi calitatea de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia pentru participarea
la şedinţele consiliului local sau ale comisiilor de specialitate.
(3) Mandatul viceprimarului poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din
funcţie, în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.91.-Delegatul sătesc îşi exercită mandatul de la data alegerii sale, potrivit Legii administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Adunarea sătească
poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului sătesc şi alegerea unei alte persoane în această
funcţie.
CAPITOL UL VII- PROTECŢIA LEG ALĂ A ALEŞILO R LO C ALI

Art.92.-(1) In exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege.
(2)Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată.
Art.93.-Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în
exercitarea mandatului.
Art.94.-Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali,
precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor, se aduc la cunoştinţă atât consiliului local,
cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.
Art.95.-(1) Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi
se bucură de protecţia prevăzută de legea penală.
(2) De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei - soţ, soţie şi copii - în cazul în care
agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în
legătură cu exercitarea mandatului său.
CAPITOLUL V I I I - GRUPURILE D E CO NSILIERI

Art.96.-(1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele politice, alianţele politice sau
alianţele electorale pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.
(2)Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(l) pot constitui un grup prin asociere.

(3) Grupul de consilieri este condus de un lider,ales prin votul deschis al majorităţii membrilor
acestuia.
Art.97.-Prevederile art.96 alin.(l) se aplică şi consilierilor independenţi.
Art.98.-Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care
nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.
Art.99.-In cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au
deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
CAPITOL U L IX

-

DREPTURILE ALEŞILO R LO C ALI

Art.lOO.-(l) Pe timpul exercitării mandatului de primar şi viceprimar se suspendă contractul de muncă
sau actul de numire al acestora în cadrul unei instituţii ori autorităţi publice, respectiv la regii autonome
sau la societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale oraşului.
(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice,
precum şi cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat profesional, oamenii de cultură şi artă.
Art.lOl.-(l) Consilierii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea hotărârilor consiliului local.
(2) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au
dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, cu excepţia viceprimarului.
(3) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale
consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizaţia lunară a primarului.
(4) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, este de o şedinţă de consiliu şi
1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.
(5) Plata indemnizaţiei se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.
(6) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în
condiţiile legii.
(7) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi delegatului sătesc.
CAPITOLUL X - OBLIGAŢIILE ALEŞILO R LO C ALI

Art.102.-Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa pe
durata mandatului la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din oraşul Ianca, cu
bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.
Art.103.-Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi prezentul
regulament, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în
relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare sau calomnioase.
Art.104.-Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale
contravin intereselor generale. In cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliul
local poate permite participarea la vot a consilierului.
Art.105.-Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.
Art.106.-Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. Este interzis alesului local
să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
Art.l07.-(1) Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele
administrative ce interesează colectivitatea locală.
(2) Aleşii locali sunt obligaţi să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii,
să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin
grija secretarului oraşului.
(3) Comisiile de specialitate sunt obligate, de asemenea, să prezinte consiliului local un raport anual de
activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului oraşului.
Art.108.-Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice
locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile
abilitate.
Art.l09.-(1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate
din care fac parte, decât în situaţiile prevăzute de prezentul regulament.
(2) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei
însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite de consiliul local.
A rt.l 10.-Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi
private.
A rt.l 11.-Aleşii locali sunt obligaţi să depună declaraţia de avere şi declaraţia de interese la începutul şi
sfârşitul mandatului, potrivit legii speciale.
CAPITOL UL X L - RĂSPUNDEREA ALEŞILO R LO C ALI

Art.112.-Aleşii locali răspund administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în
exercitarea atribuţiilor ce le revin, potrivit legii.
Art.ll3.-(1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea
mandatului, precum şi solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care
le-au votat.
(2) In procesul verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar la cererea
consilierului se va menţiona în mod expres votul acestuia.
Art.ll4.-(1) încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii administraţiei publice locale nr.215/
2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor prezentului
regulament, atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin.(l) lit.a)- d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la
alin.(l) lit.e) şi f) de către consiliul local, prin hotărâre.
(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(l) lit.e) şi f), cazul se va transmite comisiei de
specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe
baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.
Art.115.-La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să
respecte regulamentul.
Art.ll6.-(1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată
de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile
regulamentului vor fi chemaţi la ordine.
(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.
Art.ll7.-(1) înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă
sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.
(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca
satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.
Art.ll8.-în cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament,
preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează
cu absenţa nemotivată de la şedinţă.
Art.ll9.-(1) în cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave,
consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale
comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte
juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.
Art.120.-Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate
depăşi două şedinţe consecutive.
Art.121.-Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă
neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.
Art.l22.-în caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse
la dispoziţie preşedintelui.
Art.123.-(1) Sancţiunile prevăzute la art. 114 alin.(l) lit. e) şi f) se aplică prin hotărârea consiliului
local, adoptată cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(2)
Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.
Art.124.-Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au
aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă a consiliului local. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute
la art. 114 alin.(1) lit.a)-d).
Art.l25.-(1) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar,
persoanei în cauză i se pot aplica următoarele sancţiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din funcţie;
(2) Sancţiunile prevăzute la alin.(l) lit.a) şi b) se aplică prin hotărâre a consiliului local, la propunerea
motivată a primarului sau a oricărui consilier local. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor
fi aduse la cunoştinţă consilierilor locali cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.

(3) In cazul sancţiunilor prevăzute la alin.(l) lit.a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al
majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit.c) şi d), cu votul secret a cel
puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(l) lit. c) şi d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că
viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale oraşului, sau
ale locuitorilor oraşului.
(5) La eliberarea din funcţie se aplică în mod corespunzător prevederile Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.126.-împotriva sancţiunii prevăzute la art. 125 alin.(l) lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa
instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.
Art.127.-Primarul poate fi revocat din funcţie în urma unui referendum, în condiţiile şi în cazurile
stabilite prin Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
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Art.l28.-(1) Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe
propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul oraşului, potrivit modelului stabilit prin
Hotărâre a Guvernului.
(2) Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretar într-un dosar
special, denumit registru de interese.
(3) Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la Instituţia Prefectului Brăila, care le va
păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.
Art.129.-Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să
anticipeze că o decizie a consiliului local ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau
pentru:
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care
obţin venituri;
d) o altă autoritate din care fac parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către
aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
Art.l30.-în declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica:
a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi
fundaţiilor;
b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării
respective,

c) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii;
d) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii,
dar depăşeşte valoarea de 10.000 lei;
e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;
f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune;
g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ
sau soţie;
h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori;
i) lista proprietăţilor deţinute pe raza oraşului;
j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate
sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale;
k) orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea
primăriei.
Art.l31.-(1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes
personal în problema supusă dezbaterii.
(2) In situaţiile prevăzute la alin.(l), consilierii locali sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor,
interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul
verbal al şedinţei.
Art.132.-Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană în
condiţiile prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art.133.-Declaraţia privind interesele personale, potrivit modelului stabilit prin Hotărârea Guvernului,
se depune după cum urmează:
a) în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit, în cazul consilierilor locali;
b) în termen de 15 zile de la depunerea jurământului, în cazul primarului;
c) în termen de 15 zile de la alegere, în cazul viceprimarului.
Art.l34.-(1) Aleşii locali au obligaţia să actualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul
fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia
anterioară.
(2) Secretarul oraşului va transmite Instituţiei Prefectului Brăila, până la data de 1 martie a fiecărui an,
un exemplar al declaraţiilor actualizate.
Art.135.-Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 131 sunt nule de drept, potrivit
dispoziţiilor Legii administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.l36.-(1) Nedepunerea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la art. 133 atrage
suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.
(2) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.
(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.
Art.137.-Cadourile şi orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 130 lit.j) sunt
supuse confiscării.
Art.138.-Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund
adevărului, constituie infracţiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit legii penale.
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Art.139.-Prevederile prezentului regulament se completează corespunzător cu prevederile Statutul
aleşilor locali aprobat prin Legea nr.393/2004-cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.140.-Şedinţele ordinare ale consiliului local se desfăşoară, de regulă, în ultima zi de joi a fiecărei
luni, iar cele ale comisiilor de specialitate în ziua de marţi, începând cu ora 1500.
Art.141.-Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa consiliului local din data de 26.07.2012.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMANIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T A R A R E A Nr.62
din 26 iulie 2012
privind: concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local Societăţii
Comerciale Amromco Energy S.R.L. Ploieşti, pentru dezvoltarea obiectivului „Grup Bordei Verde Vest”,
realizat pe raza satului Tîrlele Filiu.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 iulie
2012;

Având în vedere:
-adresa nr.15493/12.06.2012 a Societăţii Comerciale Amromco Energy S.R.L. Ploieşti, titulară al
acordului de concesiune pentru perimetrele de dezvoltare şi exploatare petrolieră aprobat prin
H.G.nr.223/1999 şi unic operator în perimetrul „Bordei Verde Vest” potrivit art.3 din Ordinul
Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 191/31.08.2011, prin care se solicită
concesionarea unei suprafeţe de 6000 mp teren din domeniul privat al oraşului pentru dezvoltarea
obiectivului „Grup Bordei Verde Vest”, realizat 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, coroborate cu prevederile 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 urbanism şi amenajarea teritoriului 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.(l) lit.b) şi
art.123 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) Se aprobă concesionarea unei suprafeţe de 6000 mp teren agricol din domeniul privat
al oraşului administrat de consiliul local Societăţii Comerciale Amromco Energy S.R.L. Ploieşti, pentru
dezvoltarea obiectivului „Grup Bordei Verde Vest”, realizat pe raza satului Tîrlele Filiu. Cheltuielile
ocazionate de înscrierea în cartea funciară şi de scoatere temporară a terenului din circuitul agricol cad în
sarcina concesionarului.
(2) Terenul prevăzut la alin.(l) este situat în Tarlaua 123, Parcela A.747, 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.(l) 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 celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
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JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.63
din 26 iulie 2012
privind: modificarea si completarea Organigramei cu numărul maxim de posturi si a Statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului si instituţiilor publice/serviciilor publice
înfiinţate de consiliul local pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
iulie 2012;
Având în vedere:
-adresa Instituţiei Prefectului nr. 10874/21.11.2011 privind comunicarea numărului
maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului şi instituţiile publice/serviciile
publice înfiinţate de consiliul local, pentru anul 2012;
-Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.1625542/05.03.2012, privind
acordarea avizului favorabil pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului şi instituţiilor publice/serviciilor publice înfiinţate de consiliul local;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul serviciului financiar contabil privind
modul de finanţare a cheltuielilor de personal.
în temeiul prevederilor art.36 alin.(l), alin.(2) lit.a) şi alin.3 lit.b.), art.45 alin.(l), art.66
alin.(l) lit.a) şi art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) Organigrama cu numărul maxim de posturi şi Statul de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului şi instituţiilor publice/serviciilor publice înfiinţate de consiliul local,
aprobate prin H.C.L.nr.42/26.04.2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
a) postul vacant de administrator piaţă, personal contractual în cadrul serviciului
administrativ gospodăresc, se desfiinţează şi se înlocuieşte cu postul de muncitor calificat utilaj
terasier, personal contractual în cadrul aceluiaşi serviciu;
b) se înfiinţează un post de consilier personal al primarului pe probleme de tineret şi
sport, personal contractual cu activitate determinată, pe perioada mandatului primarului.
(2) Organigrama cu numărul maxim de posturi şi Statul de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului şi instituţiilor publice/serviciilor publice înfiinţate de consiliul local
pentru anul 2012, modificate şi completate potrivit alin.(l), sunt prevăzute în anexele nr.l şi 2
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, care au
obligaţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate în bugetul local pentru anul 2012.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
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Anexa nr. 2
La H.C.L. nr.63/2012
STATUL DE FUNCŢII
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ŞI INSTITUŢELORPUBLICE/ SERVICIILOR PUBLICE ÎNFIINŢATE DE
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2012
Nr.
Nivel de Grad profesional/
Nume şi prenume
Funcţia de conducere/execuţie
Obs.
crt.
studii
Treaptă
1.
2.
3.
4.
5.

C fflRITA FANEL GEORGE
M IRCESCU MIRCEA
STERIAN ALEXANDRU
VACANT
VACANT

PRIM AR
VICEPRIM AR
SECRETAR
CONSILIER PRIM AR
AUDITOR

-

-

-

-

s
s
s

GR. II
VACANT
VACANT

Demnitar
Demnitar
Funcţie publică
Personal contractual
Funcţie publică

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTEN"FA SOCIALA ŞI MEDICALA COMUNITARA, SECRETARIAT ŞI RELAŢII PUBLICE * *
6.
7.
8.
9.
10.
11.

M ĂLÂIA SILVICA "
CARAM AN E M IL IA "
OCHIAN S T A N C A "
ALEC SĂNDRICĂ M IRELA "
PA VEL ROM ICA "
PUSCASU DANIELA "

12.
13.
14.
15.
16.

GROSU LILIANA
GAVRILESCU RALITA
DAN M IOARA
STOICA ANISOARA
CIUCAŞU VALERICA

17.

PREDESCU DORINA

ŞEF BIROU
CONSILIER
REFERENT
CONSILIER
REFERENT (M EDIATOR SANITAR)
REFERENT (ASIST. COM UNITAR)

s
s
M

s
M
PL

GR. II
SUPERIOR
SUPERIOR
GR. II
TR. I
TR. II

Funcţie publică
Funcţie publică
Funcţie publică
Personal contractual
Personal contractual
Personal contractual

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR
ANALIST PROM AGATOR
CONSILIER
CONSILIER
CONSILIER
CONSILIER

s
s
s
s
s

GR. IA
SUPERIOR
ASISTENT
ASISTENT
GR. II

Personal contractual
Funcţie publică
Funcţie publică
Funcţie publică
Personal contractual

s

SUPERIOR

Funcţie publică

SUPERIOR
SUPERIOR
VACANT

Funcţie publică
Funcţie publică
Funcţie publică

VACANT

Personal contractual

COMPARTIMENTUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC

COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL
18.
19.
20.

M OCANU M ARIAN
CARAM AN SANDEL
VACANT

CONSILIER
CONSILIER
REFERENT

s
s
M

COMPARTIMENTUL ARHIVA
21.

VACANT

A RHIVAR

M

SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,PROTECŢIA MEDIULUI, LUCRĂRI PUBLICE, CONTRACTE ŞI VALORIFICAREA
PATRIMONIULUI
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

VACANT
DOGARESCU MIOARA
VACANT
PREDESCU LAURENTIU
M O SESCU IONEL
GRADINARU MARJA
SPATARU TIBERIU
FASOLE FLORIN

30.

ROSCA STANEL GEORGE
BULARCA GEORGIANA
DANIELA

A RH ITECT ŞEF
CONSILIER
REFERENT
CONSILIER
REFERENT
REFERENT
POLITIST LOCAL
POLITIST LOCAL

s
s
M

s
M
M

s
M

(VACANT)
SUPERIOR
(VACANT)
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
ASISTENT
PRINCIPAL

Funcţie
Funcţie
Funcţie
Funcţie
Funcţie
Funcţie
Funcţie
Funcţie

publică
publică
publică
publică
publică
publică
publică
publică

COMPARTIMENTUL REŢEA ELECTRONICA A COMUNITĂŢI LOCALE
31.

ADM INISTRATOR IT RECL

s

GR. I

Personal contractual

OPERATOR TELECENTRU

M

TR. II

Personal contractual

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢ DE URGENŢA, PROTECŢIE CIVILA
32.

DEACU DANIEL
CONSTANTIN

ŞEF SERVICIU

s

Personal contractual

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE, CONTRACTE, COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU, RESURSE UMANE
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

VACANT
VACANT
HOTESCU ELENA
M OCANU MARIANA
CIUCA M IOARA
VACANT
VACANT
CIUCA GHEORGHE
BURLACU ELENA
HOTESCU M IRON
M ORTECIU LENUTA

44.

TEIS GHEORGHE

ŞEF SERVICIU
REFERENT
CONSILIER
REFERENT
CONSILIER
CONSILIER
CONSILIER
CONSILIER
INSPECTOR DE SPECIALITATE
INSPECTOR DE SPECIALITATE
INSPECTOR DE SPECIALITATE

s
M

s
M

s
s
s
s
s
s
s

VACANT
VACANT
PRINCIPAL
SUPERIOR
PRINCIPAL
VACANT
VACANT
PRINCIPAL
GR. II
GR. II
GR. II

Funcţie publică
Funcţie publică
Funcţie publică
Funcţie publică
Funcţie publică
Funcţie publică
Funcţie publică
Funcţie publică
Personal contractual
Personal contractual
Personal contractual

COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALA
CONSILIER M ANAGER PROIECT

s

SUPERIOR

Funcţie publică

VACANT
ASISTENT
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL

Funcţie
Funcţie
Funcţie
Funcţie
Funcţie
Funcţie
Funcţie
Funcţie

SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALA
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

VACANT
BARBU MARIUS VALENTIN
JALBA SANDEL
M UCEA DUM ITRU
STATACHE GABRIEL
LECA GEORGE
M O SOR COSTICA
BARBIERU COSTICA

ŞEF SERVICIU
POLITIST LOCAL
POLITIST LOCAL
POLITIST LOCAL
POLITIST LOCAL
POLITIST LOCAL
POLITIST LOCAL
POLITIST LOCAL

s
s
M
M
M
M
M
M

publică
publică
publică
publică
publică
publică
publică
publică

53.

D EDU VIOREL NICOLAE
POLITIST LOCAL
M
PRINCIPAL
Funcţie publică
S E R V IC IU L PU B L IC D E C U LTU R A , S P O R T Ş I A D M IN IS T R A T IV G O SPO D Ă R E SC
STANCIU GLICHERIE
ŞEF SERVICIU
S
GR. II
Personal contractual
BOUNEBRU STANCA
Personal contractual (2P CU Vi
REFERENT
S
GR. I
NORM Ă)
DURLEA GHEORGHE
ILIE M ITA
BIBLIOTECAR
M
TR. I
Personal contractual
M AGAZINER
M OSESCU VERONICA
M
TR. I
Personal contractual
PORUM BESCU GHEORGHE
ADM INISTRATOR
M
TR.I
Personal contractual
BURDUCEA IONEL
ŞOFER
M
TR. I
Personal contractual
DRAGU VASILE
ŞOFER
M
T R .I
Personal contractual
ONICA NECULAI
ŞOFER
M
T R .I
Personal contractual
VACANT
ŞOFER
M
VACANT
Personal contractual
VACANT
ŞOFER
M
VACANT
Personal contractual
PO PESCU COSTEL
M UNCITOR BULDOZERIST
M
T R .I
Personal contractual
TUDOR VASILE
M UNCITOR UTILA J TERASIER
M
T R .I
Personal contractual
GUSA ORLANDO
PAZNIC
M
T R .I
Personal contractual
LAZAR GHEORGHE
PAZNIC
M
T R .I
Personal contractual
M ATINCIU ION
PAZNIC
M
T R .I
Personal contractual
IORDACHE ION
PAZNIC
M
T R .I
Personal contractual
CLOŞCA MIHAELA
ÎNGRIJITOR
M
T R .I
Personal contractual
VACANT
M UNCITOR UTILA J TERASIER
M
VACANT
Personal contractual
M OROIANU JAN
M AISTRU
M
TR.I
Personal contractual
CHITU CONSTANTIN
MUNCITOR
M
TR.I
Personal contractual
OTELEA GEORGE
M UNCITOR ELECTRICIAN
M
TR.I
Personal contractual
D IR E C Ţ IA S E R V IC IIL O R P U B L IC E
DUM ITRACHE ANCA
DIRECTOR EXECUTIV
S
GR. II
Funcţie publică
LUNGU VALERICA
CONSILIER
S
SUPERIOR
Funcţie publică
TOADER GEORGETA
CONSILIER
S
PRINCIPAL
Funcţie publică
VACANT
CONSILIER
S
VACANT
Funcţie publică
PO PA SILVIA
REFERENT
M
TR. IA
Personal contractual
SAFTOIU DUM ITRU
SEF SERVICIU MAISTRU
M
TR.I
Personal contractual
SANDULESCU GHEORGHE
MUNCITOR
M
TR.I
Personal contractual
JE C EV LEN U TA
MUNCITOR
M
TR.IV
Personal contractual
BELDIM AN STELUTA
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
B A N U PETR A C H E
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
B A N U FA N IC A
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
UNGUREANU ROXANA
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
COM AN VASILE
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
GATIU IONEL
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
G EB E N E IIO A N
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
IOSIF NICU
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
IOSIF GAROFITA
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
M IC U A N G E L A
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
ONCIOIU MIRCEA
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
TRUFASU MARIUS
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
PANTAZI IOSIF
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
SBARCEA ION
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
TARNARU N ECULAIU
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
TOADER VASILE
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
VLADUC COSTICA
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
PORANCEA MARIUS
LUCRATOR SALUBRIZARE
TR. V
Personal contractual
D INU TOADER
LUCRATOR SALUBRIZARE
VACANT
Personal contractual
IOSIF MARIAN
LUCRATOR SALUBRIZARE
VACANT
Personal contractual
VACANT
LUCRATOR SALUBRIZARE
VACANT
Personal contractual
BECEANU GRIGORAS
ŞOFER
M
T R .I
Personal contractual
PARNICA DORU
ŞOFER
M
T R .I
Personal contractual
OTEL MARIUS
ŞOFER
M
T R .I
Personal contractual
CHIRITA N EAGU
ŞOFER
M
T R .I
Personal contractual
GHEORGHE M ARCELA
CASIER
M
T R .I
Personal contractual
A RA M A M ITA VIORICA
CASIER
M
T R .I
Personal contractual

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

FUNCŢIONARI
PUBLICI

DEMNITARI
TOTAL POSTURI DIN
APARATUL PROPRIU

109
(103+6*)

T

T

C

PERSONAL
CONTACTUAL
E

T

C

E

2
42
6
36
65
2
63
VACANTE
17
10
3
7
7
7
• " ÎN NUMĂRUL TOTAL DE 109 POSTURI SUNT INCLUSE ŞI 6 POSTURI DIN SERVICIUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI
MEDICALĂ COMUNITARĂ FINANŢATE DIN CAPITOLELE BUGETARE 66.00 ŞI 68.00
•
•

66.00 „SĂNĂTATE” - 2 POSTURI
68.00 „ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ” - 4 POSTURI
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
MIRCEA MIRCESCU

CONTASEMNEAZĂ SECRETAR,
ALEXANDRU STERIAN

ROMANIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.64
din 26 iulie 2012
privind: rectificarea bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 iulie 2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.l alin.(2) lit. a) şi art. 19 alin.(l) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar 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.(l), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-(1) Bugetul local şi lista de investiţii pe anul 2012, aprobate prin H.C.L.nr.8/ 26.01.2012, cu modificările şi
completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)- se aprobă achiziţionarea unui Buldoexcavator, pentru care se alocă suma de 335.000 lei din subvenţia pe suprafaţa de
păşune existentă în contul 5004-venituri din activităţi autofinanţate;
b)- se aprobă achiziţionarea unei Staţii totale pentru măsurători cadastrale şi terestre, inclusiv a programelor de operare,
pentru care se alocă suma de 30.000 lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a cheltuielilor din capitolul 24700271-servicii şi
dezvoltare, din suma aprobată iniţial pentru achiziţionarea autospecialei de măturat stradal, prevăzută la punctul 13 din lista
de investiţii pe anul 2012;
c)- se aprobă achiziţionarea unui mijloc de transport agabaritic rutier tip Trailer, pentru care se alocă suma de 50.000 lei,
prin diminuarea cu aceeaşi sumă a cheltuielilor din capitolul 24670271-servicii şi dezvoltare, din suma aprobată iniţial
pentru amenajarea terenului de sport din parcul orăşenesc, prevăzut la punctul 11 din lista de investiţii pe anul 2012;
d)- se aprobă suplimentarea fondurilor pentru lucrările de reabilitare a clădirii Şcolii gimnaziale Sărăţeni, obiectiv prevăzut
la punctul 1 din lista de investiţii pe anul 2012, cu suma de 50.000 lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a cheltuielilor din
capitolul 24700271-servicii şi dezvoltare, din suma aprobată iniţial pentru achiziţionarea autospecialei de măturat stradal,
prevăzută la punctul 13 din lista de investiţii pe anul 2012;
e)- se aprobă suplimentarea cheltuielilor din capitolul 24670259-culte, cu suma de 10.000 lei, prin diminuarea cu aceeaşi
sumă a cheltuielilor din capitolul 24700271-servicii şi dezvoltare, din suma aprobată iniţial pentru achiziţionarea
autospecialei de măturat stradal, prevăzută la punctul 13 din lista de investiţii pe anul 2012;
f)- se aprobă utilizarea sumei de 12.600 lei, rezultată din economia realizată la lucrările de înlocuire a tâmplăriei la clădirile
Grădiniţelor nr.2 şi 3 Ianca, obiectiv prevăzut la punctul 2 din lista de investiţii pe anul 2012, pentru achiziţionarea unui
utilaj pentru decupat asfalt;
g)- din suma de 50.000 lei aprobată pentru achiziţia de mobilier urban, obiectiv prevăzut la punctul 9 din lista de investiţii
pe anul 2012, se alocă suma de 25.000 lei pentru achiziţia mobilierului urban şi a altor asemenea bunuri pentru darea în
folosinţă a stadionului comunal Plopu.
(2) Domnul Lupu Florea se desemnează ca reprezentant al consiliului local în comisia de achiziţii publice, constituită prin
dispoziţia primarului, potrivit legii.
Art.2.-Pentru perioadele în care utilajul prevăzut la art.l lit.a) nu este folosit pentru lucrările de interes public, acesta poate
fi închiriat cu o taxă specială de închiriere în cuantum de 120 lei/oră.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul financiar contabil.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet, prin
grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROM ÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.65
din 26 iulie 2012
privind: acordarea unui m andat special domnului Chiriţă Fănel George. primarul oraşului Ianca. în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară ”Dunărea” Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data de 26 iulie 2012;
Având in vedere:
-adresa nr.319/28.06.2012, prin care A sociaţia de Dezvoltare Intercom unitară „Dunărea” Brăila
solicită acordarea unui m andat special primarului oraşului Ianca, pentru a vota în A dunarea G enerală a
Asociaţiei, precum şi pentru a semna actele adiţionale prin care se m odifică Actul Constitutiv şi Statutul
Asociaţiei, după aprobarea lor;
-încheierea din Cam era de Consiliu a Judecătoriei Făurei dată în Dosarul nr.900/228/2012, privind
validarea mandatului domnului Chiriţă Fănel George în funcţia de Prim ar al oraşului Ianca;
-Hotărârea nr.56/27.06.2012, privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al oraşului Ianca, în
urm a alegerilor locale din data de 10 iunie 2012;
-dispoziţiile art. 14 alin.(4) şi art.32 alin .(l) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „Dunărea”
B ră ila , 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.(l), art.37, art.45 alin.(l), art.62 alin .(l) şi art.l 15 alin .(l) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
A rt.l.-S e îm puterniceşte domnul Chiriţă Fănel George - prim arul 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, să voteze în A dunarea G enerală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercom unitară „Dunărea” Brăila şi să semneze în numele şi pe seama Consiliului local al oraşului Ianca
actele adiţionale, după aprobarea lor, prin care se m odifică Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei, ori de
câte ori este cazul.
A rt.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
A ceastă hotărâre a fo s t adoptată în şedinţa din data de 26 iulie 2012, cu un num ăr de 17 voturi din
num ărul total de 17 consilieri existenţi în funcţie, îndeplinindu-se cerinţa de majoritate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

M ircea M IRCESCU

CONTRASEM NEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROM ÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.66
din 26 iulie 2012
privind: acordarea unui m andat special domnului Chiriţă Fănel George. prim arul oraşului
Iancaân A dunarea G enerală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „Eco Dunărea”
Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data de
26 iulie 2012;
Având in vedere:
-adresa nr.375/02.07.2012, prin care A sociaţia de Dezvoltare Intercom unitară „Eco
Dunărea” Brăila solicită acordarea unui m andat special prim arului oraşului Ianca, pentru a
vota în A dunarea G enerală a Asociaţiei, precum şi pentru a sem na actele adiţionale prin care
se m odifică Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei, după aprobarea lor;
-încheierea din Cam era de Consiliu a Judecătoriei Făurei dată în Dosarul
nr.900/228/2012, privind validarea mandatului domnului Chiriţă Fănel George în funcţia de
Primar al oraşului Ianca;
-Hotărârea nr.56/27.06.2012, privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al
oraşului Ianca, în urm a alegerilor locale din data de 10 iunie 2012;
-dispoziţiile art. 14 alin.(4) şi art.32 alin .(l) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercom unitară „Dunărea” Brăila , cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al prim arului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(l), art.37, art.45 alin.(l), art.62 alin .(l) şi art.l 15 alin.(l)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
A rt.l.-S e îm puterniceşte domnul Chiriţă Fănel George - primarul oraşului Ianca,
cetăţean român născut la data de 01.03.1971, domiciliat în oraşul Ianca, str.Teilor nr.53,
posesor al CI seria X R n r .l89313 eliberată de Poliţia Ianca la data de 06.04.2005, să voteze
în A dunarea G enerală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „Eco Dunărea” Brăila şi să
semneze în numele şi pe seama Consiliului local al oraşului Ianca actele adiţionale, după
aprobarea lor, prin care se m odifică Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei, ori de câte ori
este cazul.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
Această hotărâre a fo s t adoptată în şedinţa din data de 26 iulie 2012, cu un num ăr de
1 7 voturi din num ărul total de 17 consilieri existenţi în funcţie, îndeplinindu-se cerinţa de
majoritate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

M ircea M IRCESCU

CONTRASEM NEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.67
din 30 august 2012

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ianca din data de 30 august 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 30 august 2012;
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.l alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local
al oraşului Ianca;
In 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.
/V

HOTĂRĂŞTE:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Fănel BALUŢĂ este
ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
30 august 2012, pentru o lună, şi va semna hotărârile, procesul verbal şi
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Fanel BĂLUŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
p.SECRETARUL ORAŞULUI

Dorina PREDESCU

ROMANIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.68
din 30 august 2012
privind: aprobarea dezmembrării imobilului din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul
local, format din teren extravilan în suprafaţă de 424.100 mp. situat în Tarlaua 85-Parcela 564. în
vederea realizării obiectivului ..Parc fotovoltaic” pe raza satului Berlesti.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit de îndată în şedinţă la data de 30
august 2012.
Având în vedere:
-Hotărârea Consiliului Local Nr.23/22.03.2012 privind organizarea licitaţiei publice pentru
concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, în vederea
realizării unui parc fotovoltaic în satul Berleşti;
-Contractul nr. 124/06.05.2012 încheiat cu S.C.Energreen Distribution S.R.L.Bucureşti,
conform procesului verbal de licitaţie nr. 13685/20.04.2012, pentru concesionarea terenului în
suprafaţă de 100.000 mp din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, în vederea
realizării unui parc fotovoltaic pe raza satului Berleşti;
-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 memoriul tehnic şi planul de amplasament şi delimitare al
imobilului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 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.
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) Se aprobă dezmembrarea imobilului din domeniul privat al oraşului administrat
de consiliul local, format din teren extravilan în suprafaţă de 424.100 mp, situat în Tarlaua 85Parcela 564 - cu numărul cadastral iniţia 73280, în vederea realizării obiectivului„Parcfotovoltaic”
pe raza satului Berleşti, după cum urmează:
a)- lotul nr.l cu suprafaţa de 100.000 mp şi număr cadastral 72455;
b)- lotul nr.2 cu suprafaţa de 324.100 mp şi număr cadastral 72456;
(2) Reprezentarea grafică a dezmembrării imobilului este prevăzută în planul de
amplasament şi delimitare, care face 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 şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi pringrija
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,

Fănel BĂLUŢĂ

CONTRASEMNEAZA,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMANIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T A R A R E A Nr.69
din 30 august 2012
privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local în vederea înfiinţării unei exploataţii agricole în oraşul Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30
august 2012.
Având în vedere:
-cererea nr. 16738/09.07.2012, prin care doamna Moşescu Monica din oraşul Ianca, str.Parcului
nr.42, a solicitat concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local,
situat în incinta fostei CAP Ianca - str.Calea Brăilei, în vederea înfiinţării unei exploataţii agricole;
-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.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. 168/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate,
instrucţiunile şi caietul de sarcini 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.l 15 alin.(l) lit.b) şi
art.123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. (1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de
4000 mp. din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în incinta fostei CAP Ianca str.Calea Brăilei, în vederea înfiinţării unei exploataţii agricole, 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 0,6 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 şi a taxei 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 serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Fănel BĂLUŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.70
din 30 august 2012

privind: rectificarea bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 30 august 2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.l alin.(2) lit. a) şi art. 19 alin.(l) lit. a) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil 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.(l), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi
art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-Bugetul local şi lista de investiţii pe anul 2012, aprobate prin
H.C.L.nr.8/26.01.2012, cu modificările şi completările ulterioare, se rectifică după
cum urmează:
-se aprobă suplimentarea cu suma de 50.000 lei a fondurilor pentru lucrările
de reabilitare a clădirii Şcolii gimnaziale Sărăţeni, obiectiv prevăzut la punctul 1
din lista de investiţii pe anul 2012, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a cheltuielilor
din capitolul 24660271-din suma aprobată iniţial pentru reabilitarea clădirii în care
funcţionează Garda 2 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, prevăzută
la punctul 12 din lista de investiţii pe anul 2012;
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 celor interesaţi şi publicată
pe pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Fănel BĂLUŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI

Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.71
din 30 august 2012
privind: darea în administrarea Spitalului orăşenesc Făurei a unui imobil din domeniul
public al oraşului administrat de consiliul local în vederea reînfiinţării secţiei
exterioare din oraşul Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 30 august 2012;
Având în vedere:
-adresa nr. 1509/10.08.2012 a Spitalului orăşenesc Făurei, prin care se
comunică acordul pentru reînfiinţarea secţiei exterioare Ianca şi se solicită emiterea
unei hotărâri privind darea în administrare a imobilului în care va funcţiona această
secţie;
-dispoziţiile art. 11 lit.a) şi art. 12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi
cadastru şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.l şi 3 din cadrul consiliului local;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(l), alin.(2) lit.c) şi alin.(6) lit.a) pct.3, art.45
alin.(3) şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-(l) Se aprobă darea în administrarea Spitalului orăşenesc Făurei a unui
imobil din domeniul public al oraşului administrat de consiliul local, în vederea
reînfiinţării secţiei exterioare din oraşul Ianca.
(2) Imobilul prevăzut la alin.(l) este format din construcţii şi teren aferent pavilionul A din incinta Unităţii de Asistenţă Medico Socială Ianca, str.Teilor nr.74 în suprafaţă totală de 298,23 de mp, fiind identificat prin planul de situaţie anexat
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Predarea-primirea imobilului se face prin protocol încheiat între directorul
Unităţii de Asistenţă Medico Socială din subordinea Consiliului Local Ianca şi
managerul Spitalului orăşenesc Făurei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată
pe pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Fănel BĂLUŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
p.SECRETARUL ORAŞULUI

Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr. 72
din 07 septembrie 2012

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ianca din data de 07 septembrie 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
de îndată la data de 07 septembrie 2012;
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.l alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local
al oraşului Ianca;
In 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.
/V

HOTĂRĂŞTE:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Yiorel CIUCAŞU este
ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
07 septembrie 2012, pentru o lună, care va semna hotărârile, procesul
verbal şi celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Yiorel CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
p.SECRETARUL ORAŞULUI

Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.73
din 07 septembrie 2012
privind: acordarea unui aiutor social de urgentă pentru repatrierea corpului
neînsufleţit al numitului Bratu Liviu Marian
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de îndată
la data de 07 septembrie 2012;
Având în vedere:
- cererea nr. 18.508/2012 a doamnei Stănescu Saveta prin care solicită un
ajutor social de urgenţă;
- adresa nr. 22578/2012 a Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi
Evidenta Paşapoartelor Simple Brăila;
-dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul serviciului financiar contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(l), alin.(2) lit.c) şi alin.(6) lit.a) pct.3,
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.(1) Se aprobă suplimentarea cu suma de 24.000 lei a veniturilor
bugetare din capitolul 24680257- asistenţă socială, sumă alocată în baza O.G. nr.
13/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.
(2) Se aprobă acordarea unui ajutor social de urgenţă în sumă de 20.000
lei, pentru repatrierea corpului neînsufleţit al numitului Bratu Liviu Marian.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează primarul şi serviciul financiar din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi
publicată pe pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului
reţelei electronice a comunităţii locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Yiorel CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI

Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A N r.72
din 07 septembrie 2012

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ianca din data de 07 septembrie 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
de îndată la data de 07 septembrie 2012;
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.l alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local
al oraşului Ianca;
In temeiul prevederilor art.45 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
/V

HOTĂRĂŞTE:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Viorel CIUCAŞU este
ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
07 septembrie 2012, pentru o lună, care va semna hotărârile, procesul
verbal şi celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Viorel CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
p.SECRETARUL ORAŞULUI

Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.73
din 07 septembrie 2012
privind: acordarea unui aiutor social de urgentă pentru repatrierea corpului
neînsufleţit al numitului Bratu Liviu Marian.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de îndată
la data de 07 septembrie 2012;
Având în vedere:
- cererea nr. 18.508/2012 a doamnei Stănescu Saveta prin care solicită un
ajutor social de urgenţă;
- adresa nr. 22578/2012 a Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi
Evidenta Paşapoartelor Simple Brăila;
-dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul serviciului financiar contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(l), alin.(2) lit.c) şi alin.(6) lit.a) pct.3,
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.(1) Se aprobă suplimentarea cu suma de 24.000 lei a veniturilor
bugetare din capitolul 24680257- asistenţă socială, sumă alocată în baza O.G. nr.
13/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.
(2) Se aprobă acordarea unui ajutor social de urgenţă în sumă de 20.000
lei, pentru repatrierea corpului neînsufleţit al numitului Bratu Liviu Marian.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează primarul şi serviciul financiar din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi
publicată pe pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului
reţelei electronice a comunităţii locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Yiorel CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI

Dorina PREDESCU

ROMANIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T A R A R E A Nr.74
din 27 septembrie 2012
privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local în vederea înfiinţării unui depozit pentru materiale de construcţii.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
septembrie 2012.
Având în vedere:
-cererea nr. 18693/12.09.2012 prin care doamna Iosub Mariana, reprezentanta S.C. Recondit Serv
SRL Ianca, solicită concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local,
situat în zona staţiei de epurare, în vederea înfiinţării unui depozit pentru materiale de construcţii;
-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.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. 168/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate,
instrucţiunile şi caietul de sarcini 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.(l) lit.b) şi
art.123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. (1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de
2000 mp din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în zona staţiei de epurare, în
vederea înfiinţării unui depozit pentru materiale de construcţii, 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 10 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.
(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 0,6 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 şi a taxei 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 serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

VIOREL CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
DORINA PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
______ H O T Ă R Â R E A Nr.75
din 27 septembrie 2012
privind: asigurarea spaţiului si condiţiilor necesare înfiinţării unui punct de lucru în
oraşul Ianca al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Paşapoartelor
Simple Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 27 septembrie 2012;
Având în vedere:
-adresa nr.22555/13.09.2012 a Instituţiei Prefectului Brăila, prin care solicită
sprijinul autorităţilor locale pentru înfiinţarea unui punct de lucru în oraşul Ianca al
Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Brăila,
în sensul de a asigura spaţiul adecvat şi condiţiile necesare bunei funcţionări a acestui
serviciu;
-dispoziţiile art. 12 din Legea nr.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 cadastru 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.(2) lit.c), alin.5 lit.a) şi alin.6 lit.a), art.45
alin.(3), art. 115 alin.(l) lit.b) şi art.123 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-(l) în vederea înfiinţării unui punct de lucru în oraşul Ianca al Serviciului
Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Brăila, se asigură
spaţiul necesar în sediul consiliului local, respectiv biroul nr.17 de la parterul clădirii în
zona Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.
(2) Totodată, pentru funcţionarea corespunzătoare a acestui serviciu, se vor asigura
dotarea spaţiului şi condiţiile specifice prevăzute în adresa Instituţiei Prefectului Brăila
nr.22555/13.09.2012, care se constituie în obligaţii potrivit protocolului anexat, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul şi serviciul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice
a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

VIOREL CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
p.SECRETARUL ORAŞULUI

DORINA PREDESCU

ROMANIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.76
din 27 septembrie 2012
privind: rectificarea bugetului local pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
septembrie 2012;
Având în vedere:
-adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila nr.63989/27.08.2012, privind
necesitatea rectificării bugetului local prin redistribuirea unor venituri din taxa pe valoarea adăugată
din trimestrul III în trimestrul IV, în scopul asigurării drepturilor salariale ale personalului didactic
din unele localităţi ale judeţului;
-adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila nr.65015/03.09.2012, potrivit căreia a
fost rectificată repartizarea pe unităţile administrativ teritoriale din judeţul Brăila a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pe anul 2012, cu influenţe şi
asupra bugetului local al oraşului Ianca;
-dispoziţiile art.l alin.(2) lit. a) şi art.19 alin.(l) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului
local;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(l), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi
art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-Bugetul local pe anul 2012, aprobat prin H.C.L.nr.8/26.01.2012, cu modificările şi
completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-se aprobă suplimentarea cu suma de 98.000 lei a veniturilor din capitolul 110202-sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivel local,
din care 73.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor materiale la unităţile de învăţământ din capitolul
650220 şi 25.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor salariale ale asistenţilor personali ai persoanelor
cu handicap grav din capitolul 680210;
b)-se aprobă reducerea cu suma de 4.000 lei a veniturilor din capitolul 040204-sume
defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cu reducerea
corespunzătoare a cheltuielilor pentru asistenţă socială din capitolul 680257;
c)-se rectifică repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată,
prin diminuarea cheltuielilor de personal din învăţământ pe trimestrul III cu suma de 40.000 lei şi
suplimentarea acestor cheltuieli cu aceeaşi sumă în trimestrul IV.
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 celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

VIOREL CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
DORINA PREDESCU

ROMANIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

_________ H O T Ă R Â R E A Nr.77
din 27 septembrie 2012
privind: desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie. în comisiile de evaluare
si asigurare a calităţii educaţiei si în comisiile de prevenire si combatere a violentei în mediul şcolar ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca. începând
cu anul şcolar 2012-2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 septembrie
2012;

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, în comisiile de evaluare şi
asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, începând
cu anul şcolar 2012-2013;
-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.l, 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-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 2012-2013, astfel:____________________________________________________________
Reprezentanţii
Reprezentanţii
Reprezentanţii
Denumirea unităţii de
consiliului
consiliului
consiliului
învăţământ
local în consiliile
local în comisiile de
local în comisiile
de administraţie
asigurare a calităţii de prevenire şi com
educaţiei
batere a violenţei
Liceul Teoretic „C-tin Angelescu”

Mircescu Mircea

Munteanu Ani

Dragomir Liviu

Racu Ştefan

Pârvan Marian

Baltă Eugeniu
Grupul Şcolar „Nicolae Oncescu”

Lupu Florea
Ciucaşu Viorel

Şcoala Gimnazială Plopu
Stănculescu Radian Negoiţă Valeriu
Băluţă Fănel
Racu Ştefan
Grădiniţa Ianca
Priceputu George
Moldoveanu Bădiţă
Art.2.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr.80/2011 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 cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

VIOREL CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
DORINA PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr. 78
din 25 octombrie 2012

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ianca din data de 25 octombrie 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 25 octombrie 2012;
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.l alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local
al oraşului Ianca;
In 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.
/V

HOTĂRĂŞTE:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Dorian DĂNĂILĂ este
ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
25 octombrie 2012, care va semna hotărârile, procesul verbal şi celelalte
documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Dorian DĂNĂILĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.79
din 25 octombrie 2012
privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construirea obiectivului
„Centrală Electrică Fotovoltaică” de către S.C.Alpha Metal S.A. Bucureşti.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 25 octombrie 2012;
Având în vedere:
-Avizul favorabil nr.67/21.09.2012 al Comisiei tehnice pentru analizarea
documentaţiilor de amenajare a teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Brăila,
pentru Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) aferent obiectivului „Centrală Electrică
Fotovoltaică” realizat pe teritoriul oraşului Ianca de către S.C.Alpha Metal S.A.
Bucureşti;
-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 ulterioare;
-dispoziţiile art.l alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind unele măsuri pentru
realizarea construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi
cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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.(l) lit.b) şi art.123 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Centrală
Electrică Fotovoltaică” realizat pe teritoriul oraşului Ianca, în Tarlaua 17/1,
Parcelele 7/2/1 şi 7/2/2/1, de către S.C.Alpha Metal S.A. Bucureşti, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează primarul şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată
pe pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorian DĂNĂILĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.80
din 25 octombrie 2012
privind: atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Ianca a unor drumuri de exploatare
agricolă.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
octombrie 2012;
Având în vedere:
-adresa nr.556/19.09.2012 a S.C.Blue Power S.R.L.Iaşi, prin care se solicită adoptarea
unei hotărâri a consiliului local pentru intabularea dreptului de proprietate privată asupra unor
drumuri de exploatare agricolă, care vor face obiectul servituţii de trecere a liniei electrice
subterane, ce va lega parcul eolian din comuna Bordei Verde la staţia de tranformare din oraşul
Ianca;
-dispoziţiile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.2 lit.a) şi art.104 din Legea nr.18/ 1991 privind fondul funciar, cu
modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, cu
Inventarul parţial al unor bunuri din domeniul privat al oraşului, 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.(2) lit.e) şi alin.(3),
art.115 alin.(l) lit.b), art.119, art.121 alin.(2) şi art.123 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.-(1) Se atestă apartenenţa la domeniul privat al oraşului Ianca a următoarelor bunuri
imobile-drumuri de exploatare agricolă:
a)- De 813, cu suprafaţa de....................... 4731 mp
b)- De 816, cu suprafaţa de....................... 7989 mp
c)- De 861, cu suprafaţa de....................... 6577 mp
d)- De 853, cu suprafaţa de.........................7153 mp
e)- De 1159, cu suprafaţa de.......................2356 mp
f)- De 1160/2, cu suprafaţa de................. 5784 mp
(2) Datele de identificare a bunurilor imobile atestate potrivit alin.(l) sunt prevăzute în
Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Ianca se va
actualiza prin introducerea în listă a bunurilor imobile prevăzute la art. 1.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează comisia
de inventariere a patrimoniului, constituită prin Dispoziţia primarului nr.694/02.07.2012.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorian DĂNĂILĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROM ÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.81
din 25 octombrie 2012
privind: instituirea dreptului de uz si servitute asupra unor drumuri din domeniul public si
privat al oraşului Ianca în favoarea S.C.Blue Pow er S.R.L.Iasi. pentru construirea unui parc
eolian pe teritoriul comunei Bordei Verde.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
25 octombrie 2012;
Având în vedere:
-adresa nr.583/04.10.2012 a S.C.Blue Power S.R.L.Iaşi, prin care se solicită
instituirea dreptului de uz şi servitute asupra unor drumuri de pe raza oraşului Ianca pentru
construirea unui parc eolian pe teritoriul comunei Bordei Verde;
-dispoziţiile art. 12 alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale
nr.123/2012, coroborate cu prevederile art.3 alin .(l) din H.G.nr. 135/2011 pentru aprobarea
regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele
de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de
capacităţile energetice;
-dispoziţiile art.551 pc.4 şi 6 şi art.755-772 din Legea nr.287/2009-republicată,
privind Codul civil;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.l
din cadrul consiliului local;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.l 15 alin .(l) lit.b) şi
art. 121 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :

A rt.l.-(l) Se instituie dreptul de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra unor drumuri
din domeniul public şi privat al oraşului Ianca în favoarea Societăţii Comerciale Blue Power
S.R.L.Iaşi, pentru trecerea subterană a liniei electrice de la parcul eolian din comuna Bordei
Verde, judeţul Brăila, la Staţia de transform are Ianca, pe toată durata de viaţă a parcului
eolian, pe un culoar de 7.000 m lungime, 0,5 m lăţime şi 0,9 m adâncime, conform anexei la
prezenta hotărâre.
(2)
Condiţiile concrete de exercitare a dreptului de uz şi servitute de către S.C.Blue
Power S.R.L.Iaşi vor fi stabilite prin convenţia-cadru, anexă la H.G.nr. 135/2011.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
A rt.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorian DĂNĂILĂ

CONTRASEM NEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
A lexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.82
din 25 octombrie 2012
privind: concesionarea unui teren intravilan din domeniul privat al oraşului administrat de
consiliul local soţilor Lazăr Ionel si Lazăr Elena. în vederea extinderii construcţiilor aferente
locuinţei si anexelor gospodăreşti.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
octombrie 2012.
Având în vedere:
-cererea nr. 19813/05.10.2012, prin care soţii Lazăr Ionel şi Lazăr Elena din oraşul Ianca,
str.Morii nr.58, solicită concesionarea unui teren intravilan din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local situat la adresa de domiciliu, în vederea extinderii construcţiilor
aferente locuinţei şi anexelor gospodăreşti;
-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 serviciului de urbanism şi cadastru din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate şi caietul de sarcini,
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), art. 115
alin.(l) lit.b) şi art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) Se aprobă concesionarea unui teren intravilan în suprafaţă de 688 mp din
domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local soţilor Lazăr Ionel şi Lazăr Elena din
oraşul Ianca, str.Morii nr.58, în vederea extinderii construcţiilor aferente locuinţei şi anexelor
gospodăreşti.
(2) Terenul prevăzut la alin.(l) este identificat prin planul de situaţie anexat, parte
integrantă din prezenta hotărâre, fiind situat la adresa de domiciliu al petenţilor, identificat în
cvartal 1, parcela 12/1.
(3) Termenul de concesionare este de 49 ani de la data încheierii contractului, cu drept de
prelungire în condiţiile legii .
(4) Redevenţă datorată pentru folosirea terenului prevăzut la alin.(l) este de 0,4 lei /mp/an.
(5) Redevenţă 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,
serviciul de urbanism şi cadastru şi serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorian DĂNĂILĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.83
din 25 octombrie 2012
privind: actualizarea tarifelor de operare pentru serviciul public de salubrizare gestionat
de Direcţia Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 25 octombrie 2012;
Având în vedere :
- dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. i) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile art.6 alin.(l) lit. k) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor
nr. 101/2006, 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.(l), alin.(2) lit. d), alin.(6) lit.a) pct.14, art.45
alin.(2) lit.c) şi art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-Tarifele de operare pentru serviciul public de salubrizare gestionat de
Direcţia Serviciilor Publice din subordinea consiliului local, aprobate prin H.C.L.Nr.74/
2009, se actualizează potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-(1) Pentru locatarii/proprietarii apartamentelor din oraşul Ianca care nu au
încheiat contracte individuale pentru colectarea şi transportul gunoiului menajer se
menţine taxa de habitat în cuantumul tarifului prevăzut pentru persoanele fizice şi va fi
achitată la termenele de plată pentru impozitul pe clădiri şi terenuri.
(2) Taxa de habitat, care urmează regimul juridic al celorlalte impozite şi taxe
locale, va fi încasată de biroul de impozite şi taxe locale din cadrul primăriei, într-un cont
distinct, urmând a fi virată Direcţiei Serviciilor Publice pe măsura încasării.
(3) Direcţia Serviciilor Publice va prezenta biroului de impozite şi taxe locale,
anual, tabelul nominal cu locatarii/proprietarii apartamentelor care nu au încheiat
contracte individuale pentru colectarea şi transportul gunoiului menajer.
Art.3.-Tarifele actualizate potrivit art.l se aplică începând cu luna octombrie 2012.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia
Serviciilor Publice din subordinea consiliului local, operatorul serviciului public de
salubrizare din oraşul Ianca.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice
a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dorian DĂNĂILĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.84
din 25 octombrie 2012
privind, rectificarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al
oraşului Ianca pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
octombrie 2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.l alin.(2) lit.b) şi art. 19 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile O.U.G.nr. 19/2012 privind recuperarea reducerilor salariale diminuate prin
Legea nr.l 18/2010, cu 8% de la 01.06.2012 şi cu 7,4% de la 01.12.2012;
-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.(l), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.b) şi alin.(6) lit.a) pct. 14,
art.45 alin.(2) lit.a) şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.-(l) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Direcţiei Serviciilor Publice
din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin H.C.L.nr. 10/2012, se rectifică
după cum urmează:
I.-INFLUENŢE VENITURI
a)-veniturile din activităţi diverse se diminuează cu suma de 60.000 lei;
b)-veniturile reportate de încasat din anii anteriori se majorează cu suma de 20.000 lei;
cuveniturile din activitatea de întreţinere a bazei sportive se majorează cu suma de 10.000 lei;
deveniturile din activitatea de gestionare a câinilor fară stăpân se majorează cu suma de 30.000
lei;
II.-INFLUENŢE CHELTUIELI
a)-cheltuielile pentru combustibili se diminuează cu suma de 10.000 lei;
b)-cheltuielile cu activităţile juridice se diminuează cu suma de 20.000 lei;
c)-cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 40.000 lei;
d)-cheltuielile diverse se diminuează cu suma de 20.000 lei;
e)-cheltuielile salariale se majorează cu suma de 70.000 lei;
f)-cheltuielile pentru plăţile restante din anii anteriori se majorează cu suma de 20.000 lei;
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
consiliului local pe anul 2012, 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,

Dorian DĂNĂILĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.85
din 25 octombrie 2012
pentru: aprobarea Strategiei locale - revizuită - privind accelerarea dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice si a Planului de măsuri si acţiuni pentru
implementarea acesteia în oraşul Ianca. pentru perioada 2012-2017.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 25 octombrie 2012;
Având în vedere:
-adresa Consiliului Judeţean Brăila nr.4710/2012, prin care se solicită
aprobarea Strategiei locale - revizuită - privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice şi a Planului de măsuri şi acţiuni pentru
implementarea acesteia în oraşul Ianca, pentru perioada 2012-2017;
-dispoziţiile art.6 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.246/2006 pentru
aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare
de utilităţi publice;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3
din cadrul consiliului local;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(l), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.e), 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.-Se aprobă Strategia locală - revizuită - privind accelerarea dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a Planului de măsuri şi acţiuni pentru
implementarea acesteia în oraşul Ianca, pentru perioada 2012-2017, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului Ianca şi serviciile publice din subordinea consiliului local.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă serviciului de monitorizare
a serviciilor comunitare de utilităţi publice din cadrul Consiliului Judeţean Brăila şi
publicată pe pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului
reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorian DĂNĂILĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr. 86
din 29 noiembrie 2012

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ianca din data de 29 noiembrie 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 29 noiembrie 2012;
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.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local
al oraşului Ianca;
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.
/V

H O T Ă R Ă Ş T E:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Liviu DRAGOMIR este
ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
29 noiembrie 2012, care va semna hotărârile, procesul verbal şi celelalte
documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.

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.87
din 29 noiembrie 2012
privind: aprobarea Studiilor de fundamentare premergătoare elaborării Planului Urbanistic
General al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
noiembrie 2012;
Având în vedere:
-adresa nr.319/01.11.2012 a S.C.Raumplan Design S.R.L. Bucureşti, executantul
lucrărilor de elaborare a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al oraşului Ianca, prin care se
solicită adoptarea hotărârii de aprobare a tuturor studiilor de fundamentare aferente planului;
-avizele favorabile nr.33/08.06.2012, nr.47/19.07.2012 şi nr.59/14.09.2012 ale Comisiei
tehnice pentru analizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului din cadrul Consiliului
Judeţean Brăila, emise pentru studiile de fundamentare aferente P.U.G.-lui oraşului Ianca;
-dispoziţiile art.25, art.45 lit.a) şi art.56 alin.(6) din Legea nr.350/2001,privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, rapoartele serviciului de urbanism şi cadastru din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, privind respectarea procedurii de consultare a
publicului, 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.(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 OTĂRĂ ŞTE :
Art.1.-Se aprobă Studiul privind teritoriul periurban pentru fundamentarea Planului
Urbanistic General al oraşului Ianca, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.-Se aprobă Studiul economic pentru fundamentarea Planului Urbanistic General al
oraşului Ianca, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.-Se aprobă Studiul socio-demografic pentru fundamentarea Planului Urbanistic
General al oraşului Ianca, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.-Se aprobă Studiul de circulaţii pentru fundamentarea Planului Urbanistic General
al oraşului Ianca, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.-Se aprobă Studiul privind protecţia mediului şi riscuri naturale pentru
fundamentarea Planului Urbanistic General al oraşului Ianca, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.-Se aprobă Studiul istoric pentru fundamentarea Planului Urbanistic General al
oraşului Ianca, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.-Se aprobă Studiul privind reţelele tehnico-edilitare pentru fundamentarea Planului
Urbanistic General al oraşului Ianca, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.8.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.9.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
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.88
din 29 noiembrie 2012
privind: concesionarea unor terenuri din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local
Sucursalei OMV Petrom SA- E&P România - Asset IX Moldova Sud, pentru exploatarea unor obiective
petroliere pe raza satului Oprişeneşti.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
noiembrie 2012;
Având în vedere:
-adresa nr.4506/31.10.2012 a OMV Petrom SA-E&P România - Asset IX Moldova Sud, prin
care se solicită concesionarea unor terenuri din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local
pentru dezvoltarea obiectivului petrolier Parc 14 Sarmaţian şi realizarea sistemului de conducte pentru
FRD 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 urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, cu planurile de situaţie ale terenurilor, 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.(1), 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 OTĂ RĂ ŞT E :
Art.1.-(1) Se aprobă concesionarea unor terenuri din domeniul privat al oraşului administrat de
consiliul local Sucursalei Petrom SA- E&P România - Asset IX Moldova Sud, pentru exploatarea unor
obiective petroliere pe raza satului Oprişeneşti, după cum urmează:
a)- suprafaţa de 3.000 mp în T.148, pentru dezvoltarea obiectivului petrolier Parc 14 Sarmaţian;
b)- suprafaţa de 139405 mp în T143-T191, pentru realizarea sistemului de conducte FRD
Oprişeneşti;
(2)- Terenurile prevăzute la alin.(1) sunt identificate prin planurile de situaţie anexate, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(3)- Termenul de concesionare pentru terenurile prevăzute la alin.(1) este de 10 ani de la data
încheierii contractului, cu drept de prelungire în condiţiile legii, cu o redevenţa de 2,2 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 şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere
potrivit legii pentru creanţele bugetare.
(6)- La sfârşitul perioadei de concesionare Sucursala Petrom SA- E&P România - Asset IX
Moldova Sud se obligă să aducă terenurile la forma iniţială, pe cheltuiala sa.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
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.89
din 29 noiembrie 2012
privind: aprobarea novatiei contractului de concesiune nr.119/ 03.01.2012, concesionar Pruteanu
Eugen, în contract de vânzare-cumpărare având ca obiect imobilul din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local, situat în oraşul Ianca, str.Fabricii nr.9-11, format din construcţii şi
teren aferent.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
noiembrie 2012;
Având în vedere:
-cererea nr.18501/05.09.2012 a domnului Pruteanu Eugen din oraşul Ianca, str.Calea Brăilei
nr.19, bl.E2, sc.1, etj.2, ap.8, judeţul Brăila, prin care se solicită cumpărarea imobilul din domeniul
privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în oraşul Ianca, str.Fabricii nr.9-11, format din
construcţii şi teren aferent, pe care îl deţine în concesiune conform contractului nr.119/ 03.01.2012;
-dispoziţiile art.1609-1614 din Legea nr.287/2009-republicată în anul 2011, privind Codul
civil;
-Hotărârea Consiliului Local nr.72/2011 privind însuşirea Inventarului bunurilor aparţinând
domeniului privat al oraşului, unde la poziţia nr.28 se regăseşte evidenţiat imobilul supus vânzării;
-referatul de aprobare al primarului, raportul de specialitate al secretarului, raportul de
evaluare a imobilului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru 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;
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) şi (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 novaţia contractului de concesiune nr.119/03.01.2012, concesionar
Pruteanu Eugen, în contract de vânzare-cumpărare având ca obiect imobilul din domeniul privat al
oraşului administrat de consiliul local, situat în oraşul Ianca, str.Fabricii nr.9-11, format din
construcţii în suprafaţă de 273,81 mp şi teren aferent în suprafaţă de 816 mp - Loturile nr.3 şi 4 din
Contractul de dezmembrare nr.1349/09.08.2011, având numere cadastrale provizorii 71406 şi 71407.
(2) Se însuşeşte raportul de evaluare - parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit la data
de 21.09.2012 de către domnul Răureanu Marius - expert evaluator ANEVAR, privind stabilirea
preţului de vânzare al imobilului prevăzut la alin.(1), în sumă de 24.500 lei, respectiv 5.425 Euro.
(3) Preţul de 5.425 Euro poate fi plătit şi în rate până la data de 30.06.2014, 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 întocmirea documentaţiei pentru încheierea în formă autentică
a contractului 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 celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

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.90
din 29 noiembrie 2012
privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local, în vederea realizării obiectivului Staţie de biogaz pentru producerea de energie
verde în cogenerare, în satul Plopu.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2012.
Având în vedere:
-adresa nr.207/05.11.2012 a S.C.Genesis Biotech S.R.L. Ploieşti, prin care se solicită concesionarea unui
teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, în vederea realizării obiectivului Staţie de
biogaz pentru producerea de energie verde în cogenerare, în satul Plopu;
-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 urbanism şi cadastru 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.(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 organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de
20.000 mp din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în satul Plopu-T.33-34, în
vederea realizării obiectivului Staţie de biogaz pentru producerea de energie verde în cogenerare, 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. In situaţia în care obiectivul
nu se realizează în termen de 3 ani de la data încheierii contractului de concesiune, acesta se reziliază de drept
pe cale administrativă cu notificarea concesionarului.
(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 0,4 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 şi a taxei 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.-Concesionarul terenului şi proprietarul obiectivului realizat potrivit art.1 va asigura gratuit şi
energia electrică pentru iluminatul public stradal de pe raza U.A.T.Ianca.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul
financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
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H O T Ă R Â R E A Nr.91
din 29 noiembrie 2012
privind: rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
noiembrie 2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.34-35 din OUG nr.61/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul
2012;
-adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila nr.65534/05.10.2012, transmisă în
baza Deciziei nr.1912/05.10.2012, privind necesitatea rectificării bugetului local ca urmare a
redistribuirii unor sume din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor unităţilor
de învăţământ;
-adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila nr.65904/31.10.2012, transmisă în
baza Deciziei nr.1962/31.10.2012, privind necesitatea rectificării bugetului local ca urmare a
modificării repartiţiei pe unităţi administrativ teritoriale din judeţul Brăila a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pe anul 2012, cu
influenţe şi asupra bugetului local al oraşului Ianca;
-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 şefului serviciului financiar contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului 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;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Bugetul local şi lista de investiţii pe anul 2012, aprobate prin H.C.L.nr.8/26.01.2012, cu
modificările şi completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)- veniturile din capitolul 110202-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor salariale la unităţile de învăţământ, se reduc cu suma de 89.000 lei din
capitolul 650210;
b)- veniturile din capitolul 110202-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată se
suplimentează cu suma de 132.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor salariale ale asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap grav din capitolul 680210;
c)- veniturile din capitolul 110202-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale, precum şi cheltuielile pentru asistenţă socială-ajutoare sociale de
urgenţă din capitolul 680257, se reduc cu suma de 4.000 lei;
d)- veniturile din capitolul 040201-sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale se suplimentează cu suma de 25.000 lei, în scopul finanţării
cu aceeaşi sumă a cheltuielilor pentru burse elevi din capitolul 650259;
e)- cheltuielile din capitolul 840220-transporturi bunuri şi servicii se reduc cu suma de 40.000 lei
şi se suplimentează cu aceeaşi sumă cheltuielile pentru culte din capitolul 670259.
f)- veniturile din capitolul 370201-donaţii şi sponsorizări se suplimentează cu suma de 31.500
lei, pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea zilelor oraşului Ianca din capitolul
670220 cu suma de 21.500 lei şi a celor din capitolul 840271-reabilitare drum comunal Perişoru
- Tîrlele Filiu cu suma de 10.000 lei.

g)- cheltuielile din capitolul 700271-servicii achiziţionare Trailer se reduc cu suma de 20.000 lei
şi se suplimentează cheltuielile pentru culte din capitolul 670259 cu suma de 10.000 lei, iar cele
din capitolul 670271 pentru reabilitarea instalaţiei electrice de la Căminul cultural Ianca cu suma
de 10.000 lei.
i)- se aprobă achiziţionarea unei lame pentru utilajul de deszăpezire în limita sumei de 20.000 lei,
reducându-se cu aceeaşi sumă cheltuielile pentru împietruirea străzilor prevăzute la punctul 7 din
Lista de lucrări şi achiziţii publice pe anul 2012.
Art.2.-Programul principalelor lucrări şi achiziţii publice finanţate din bugetul local, actualizat în
urma rectificărilor bugetare din anul 2012, este prevăzut în Anexă-parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul
financiar contabil.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
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H O T Ă R Â R E A Nr.92
din 29 noiem brie 2012

privind: aprobarea Protocolului de înfrăţire între oraşul Ianca, judeţul Brăila, Rom ânia şi
oraşul La Chapelle Sur Erdre, departamentul N antes-Loire Atlantique, Franţa.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29 noiembrie 2012;
Având în vedere:
-relaţiile de prietenie existente din anul 1990 între oraşul Ianca, judeţul Brăila,
Rom ânia şi oraşul La Chapelle Sur Erdre, departamentul Nantes-Loire Atlantique, Franţa,
concretizate în timp prin multiple schimburi de ordin cultural şi social, cât şi în domeniul
economic, al sănătăţii sau educaţiei, relaţii începute iniţial la nivel de asociaţii de prietenie
private şi extinse ulterior, formal, la nivelul autorităţilor administraţiei publice din cele două
localităţi;
-schimbul de scrisori realizat recent între primarii celor două oraşe, prin care se
reiterează dorinţa de oficializare a relaţiilor de prietenie şi la nivelul autorităţilor
administraţiei publice din cele două localităţi, concretizate prin încheierea unui Protocol de
înfrăţire aprobat deja de către autoritatea deliberativă a oraşului La Chapelle Sur Erdre, în
şedinţa sa din 24 septembrie 2012;
-adresa nr.H2-1/4223/25.10.2012 a M inisterului Afacerilor Externe din Rom ânia
privind avizul conform, favorabil încheierii Protocolului de înfrăţire a oraşului
Ianca/Brăila/Rom ânia cu oraşul La Chapelle Sur Erdre/ Nantes-Loire Atlantique/Franţa;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;
In temeiul prevederilor art.15 alin.(2), art.16, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.7
lit.b), 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 Protocolul de înfrăţire între oraşul Ianca, judeţul Brăila, Rom ânia şi
oraşul La Chapelle Sur Erdre, departamentul N antes-Loire Atlantique, Franţa, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Se îm puterniceşte primarul oraşului Ianca să semneze Protocolul de înfrăţire,
aprobat potrivit art.1, în şedinţă solem nă organizată la Casa de cultură, îm preună cu delegaţia
franceză condusă de primarul oraşului La C hapelle Sur Erdre.
A rt.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
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H O T Ă R Â R E A Nr.93
din 29 noiembrie 2012
privind: aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici,
actualizaţi la nivelul anului 2012, pentru obiectivul .Amenajarea prin metode
alternative a drumurilor comunale DC 35 Berleşti - Perişoru şi DC 36 Perişoru Tîrlele Filiu”
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 29 noiembrie 2012;
Având în vedere:
-oportunitatea participării oraşului Ianca la Programul naţional de reabilitare,
modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes judeţean sau local, aprobat prin
H.G.nr.577/1997-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-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;
In 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 Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico economici,
actualizaţi la nivelul anului 2012, pentru obiectivul „Amenajarea prin metode
alternative a drumurilor comunale DC 35 Berleşti - Perişoru şi DC 36 Perişoru Tîrlele Filiu” în cadrul Programului naţional de reabilitare, modernizare şi/sau
asfaltare a drumurilor de interes judeţean sau local, aprobat prin H.G.nr.577/1997republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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 cunoştinţă celor interesaţi şi publicată
pe pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale.
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H O T Ă R Â R E A Nr.94
din 29 noiem brie 2012
privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici, actualizaţi la nivelul anului 2012, pentru
im plem entarea proiectului „Realizarea unui sistem de supraveghere în vederea creşterii
siguranţei şi prevenirii crim inalităţii” .
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29 noiembrie 2012;
Având în vedere:
-Hotărârea Consiliului Local nr.28/26.03.2009 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi indicatorii tehnico economici pentru im plem entarea proiectului „Realizarea
unui sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii” în
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 pentru sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de
dezvoltare urbană, subdomeniul centre urbane;
-referatul de aprobare al prim arului, raportul managerului de proiecte din cadrul
aparatului de specialitate al prim arului, cu indicatorii tehnico economici ai proiectului
actualizaţi la nivelul anului 2012, 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.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.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico economici, actualizaţi la nivelul anului 2012,
pentru im plem entarea proiectului „Realizarea unui sistem de supraveghere în vederea
creşterii siguranţei şi prevenirii crim inalităţii” în cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013 pentru sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere
Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, subdomeniul centre
urbane, cu o valoare totală a proiectului de 1.562.441,85 lei, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă contribuţia proprie la proiect în sumă de 83.353,39 lei, din care
cheltuieli eligibile în sumă 24.013,88 lei, cheltuieli neeligibile în sumă de 59.339,51 lei şi
TVA în sumă de 302.408,10 lei impuse de im plem entarea proiectului, precum şi cheltuielile
de întreţinere şi exploatare pentru acesta care se suportă din veniturile proprii ale bugetului
local.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul şi managerul de proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
A rt.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
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Nr.crt
(1)
1

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI, ACTUALIZATI LA NIVELUL ANULUI 2012, AI PROIECTULUI
"Realizarea unui sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii"
ANEXA LA HCL NR.94/29.112012
Denumirea capitolelor şi
Cheltuieli
Cheltuieli
subcapitolelor
TOTAL (RON)
TVA
neeligibile
eligibile
(5)=(3)+(4)

(4)
(2)
(3)
Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziţia şi amenajarea terenului

(6)

1.1

Achiziţia terenului

0,00

00,00

0,00

00,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecţia
mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea
utilităţilor necesare
obiectivului
0,00
0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

2

2.1

0,00

3
3.1

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Studii de teren
0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Obţinerea de avize, acorduri şi
autorizaţii

4.290,00

0,00

4.290,00

1.029,60

3.3

Proiectare şi inginerie

4.354,31

60.001,69

64356,00

15.445,44

3.4

Consultanţă

21.452,00

0,00

21.452,00

5.148,48

3.5

Asistenţă tehnică

6.693,00

0,00

6.693,00

1.606,32

TOTAL CAPITOL 3

36.789,31

60.001,69

96.791,00

23.229,84

4
4.1

Cap.4 - Cheltuieli pentru investi. i a de bază
Construcţii şi instalaţii
0,00

1.006.431,00

1.006.431,00

241.543,44

4.2

Dotări de specialitate

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

1.006.431,00

1.006.431,00

241.543,44

Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de şantier
Organizarea de şantier
0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1

Construcţii şi instalaţii aferente
organizării de şantier

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de
şantier

0,00

0,00

0,00

0,00

Cote legale

0,00

3.618,55

3.618,55

868,45

TOTAL CAPITOL 5

0,00

3.618,55

3.618,55

868,45

9.679,20

100.643,00

110.322,20

26.477,33

9.679,20

100.643,00

110.322,20

26.477,33

5
5.1

5.2
6
6.1

Cap. 6 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Diverse şi neprevăzute
TOTAL CAPITOL 6

7

Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare şi publicitate

7.1

Audit

0,00

20.000,00

20.000,00

4.800,00

7.2

Informare şi publicitate

0,00

10.000,00

10.000,00

2.400,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

30.000,00

30.000,00

7.200,00

Alte cheltuieli neeligibile

12.871,00

0,00

12.871,00

3.089,04

TOTAL CAPITOL 8

12.871,00

0,00
1.200.694,24

12.871,00

3.089,04

1.260.033,75

302.408,10

8
8.1

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

59.339,51

TOTAL GENERAL

NR.
CRT.

SURSE DE FINANŢARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

c.

TVA

II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

III

TVA*

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ
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VALOARE
1.562.441,85
59.339,51
1.200.694,24
302.408,10
83.353,39
24.013,88
59.339,51
302.408,10
1.176.680,36
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H O T Ă R Â R E A Nr. 95
din 28 decembrie 2012

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ianca din data de 28 decembrie 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 28 decembrie 2012;
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.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local
al oraşului Ianca;
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.
/V

H O T Ă R Ă Ş T E:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Ionel EPUREANU este
ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
28 decembrie 2012, pentru o lună, care va semna hotărârile, procesul
verbal şi celelalte documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.

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.96
din 28 decembrie 2012
privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 doamnei Caraman
Rodica-Daniela, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
decembrie 2012;
Având în vedere:
-cererea nr.92/17.04.2012, prin care doamna Caraman Rodica-Daniela, cu domiciliul în
oraşul Ianca, satul Perişoru nr.174A, 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.93/03.12.2012 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei primarului
nr.908/2003, cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren, lotul nr. 14A din
PUD/2005-Perişoru, în suprafaţă de 300 mp;
-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 Caraman Rodica-Daniela, cu domiciliul în oraşul Ianca,
satul Perişoru nr.174A, judeţul Brăila şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 300
mp - lotul nr.14A din PUD/2005- Perişoru, 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 administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

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.97
din 28 decembrie 2012
privind: rectificarea bugetului local, a bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a
bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea consiliului local pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
decembrie 2012;
Având în vedere:
-Deciziile Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila nr.2415/11.12.2012 şi nr.2448/
18.12.2012, privind redistribuirea pe unităţi administrativ teritoriale a nivelului maxim al
cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat pe anul 2012;
-Decizia Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila nr.2424/14.12.2012, privind
rectificarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pe anul 2012;
-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 şefului serviciului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate 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) 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;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.-(1) Bugetul local pe anul 2012 aprobat prin H.C.L.nr.8/26.01.2012, cu modificările şi
completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-veniturile din capitolul 110202, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate, se suplimentează cu 89.000 lei în capitolul de cheltuieli
650210, pentru plata unor drepturi de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătoreşti personalului
din învăţământul preuniversitar de stat şi se repartizează pe unităţi de învăţământ, astfel: Liceul
Teoretic „Constantin Angelescu” -35.472 lei; Grupul Şcolar „Nicolae Oncescu” -27.856 lei; Şcoala
Gimnazială Plopu -12.828 lei; Grădiniţa cu program normal Ianca -12.844 lei;
b)-veniturile din capitolul 110206, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale, precum şi cheltuielile salariale ale asistenţilor personali din capitolul
680210, se diminuează cu suma de 2.000 lei;
c)-veniturile din capitolul 040204, cota de 18,5% din impozitul pe venit, se suplimentează cu
suma de 11.000 lei, majorându-se cu aceeaşi sumă cheltuielile salariale din contul 701010.
(2) Nivelul maxim al cheltuielilor de personal la Direcţia Serviciilor Publice din subordinea
consiliului local pe anul 2012 se stabileşte în sumă de 534.000 lei, abrogându-se prevederile art.1,
pct.II, lit.e) din H.C.L.nr.84/2012
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, directorii
unităţilor de învăţământ şi directorul Direcţiei Serviciilor Publice, care vor opera modificările în
bugetele proprii potrivit prevederilor art.1.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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HO T Ă RÂ R EA

Nr.98

din 28 decembrie 2012
privind: stabilirea cotelor adiţionale la impozitele şi taxele locale, precum şi actualizarea valorilor unor
taxe locale speciale şi a preturilor biletelor/abonamentelor pentru mijloacele de transport în comun de
călători, începând cu anul fiscal 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
decembrie 2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.248 lit. h) - i), art.282, art.283 şi art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale pct.192, 195 şi 224 lit.c) din Normele metodologice
de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G.nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
-dispoziţiile art.5 lit.c) din Protocolul de colaborare nr.12.601/473/2009 încheiat cu Direcţia
pentru Sport a Judeţului Brăila pentru implementarea şi diseminarea proiectului „Minicomplex sportiv
Ianca”, aprobat prin HCL nr.29/26.03.2009;
-dispoziţiile art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, rapoartele serviciilor financiar contabil şi administrativ
gospodăresc, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 şi 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), art.45 alin.(2) lit.c) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
H OTĂ RĂ ŞTE :
Art.1.-Pentru impozitele şi taxele locale aprobate în Anexa nr.1 la H.C.L.nr.93/1999, cu
modificările şi completările ulterioare, se aplică următoarele cote adiţionale:
a)-10% la impozitul şi taxa pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, conform art.251 alin.(3) din
Codul fiscal;
b)-20% la impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în extravilanul satelor componente, conform
art.258 alin.(6) din Codul fiscal;
c)-20% la impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, la cele două categorii cu
capacitatea cilindrică de până la 2000 cmc inclusiv, conform art.263 alin.(2) - pct.1 şi 2 din Codul fiscal;
d)-20% la taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, conform art.267 alin.(1) lit.a)- f) din
Codul fiscal;
e)-20% la taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la
reţelele publice de apă, canalizare, gaze, energie electrică, etc., conform art.267 alin.(11) din Codul fiscal;
f)-15% la taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind desfăşurarea unei activităţi economice în
mediul rural, cu menţinerea taxei de viză anuală ce reprezintă 50% din valoarea taxei de eliberare,
conform art.268 alin.(1) - pct.1 din Codul fiscal;
g)-9% la taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind desfăşurarea unei activităţi economice în
mediul urban, cu menţinerea taxei de viză anuală ce reprezintă 50% din valoarea taxei de eliberare,
conform art.268 alin.(1) - pct.2 din Codul fiscal;
h)-9% la taxa pentru eliberarea certificatului de producător, conform art.268 alin.(4) din Codul
fiscal;
i)-20% la taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, conform art.271 alin.(2) lit.a)
şi b) din Codul fiscal;

j)-20% la taxele pentru vehicule lente şi utilaje producătoare de venituri, prevăzute în Anexa nr.3
la H.C.L.nr.93/2009;
Art.2.-Cota prevăzută la art.253 alin.(2) din Codul fiscal, privind impozitul şi taxa pe clădiri în
cazul persoanelor juridice, este de 1,1%.
Art.3.-(1) Impozitele şi taxele locale anuale rezultate din aplicarea cotelor aprobate potrivit art.1 şi
art.2 se calculează prin rotunjire, în sensul că fracţiunile sub 0,50 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce
depăşeşte 0,50 lei se întregeşte la 1 leu, prin adaos. Rotunjirea se aplică la fiecare tip de creanţă în parte,
respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie.
(2) Pentru orice calcule intermediare privind impozitele şi taxele locale, altele decât cele prevăzute
la alin.(1), rotunjirea se face la leu, în sensul că orice fracţiune din acesta se întregeşte la un leu, prin
adaos.
Art.4.-Se actualizează valorile unor taxe locale speciale şi preţurile biletelor/abonamentelor pentru
mijloacele de transport în comun de călători, după cum urmează:
I.- Taxele minime pentru închirierea utilajelor sau mijloacelor de transport:
a)- autogreder...........................120 lei/oră;
b)- buldozer.................................150 lei/oră;
c)- buldoexcavator..................... 80 lei/oră;
d)- wolă.......................................150 lei/oră;
e)- tractor cu tocător....................80 lei/ha;
f)- autobuz...................................... 5 lei/km;
g)- microbuz.............................. 2,5 lei/km;
II.- Taxele speciale pentru utilizarea terenului sintetic de fotbal şi a bazinului de înot din cadrul
Complexului Sportiv „Ştefan Vrăbioru:
a)-80 lei/oră pentru utilizarea terenului în perioada de funcţionare a instalaţiei de nocturnă;
b)-50 lei/oră pentru utilizarea terenului în afara perioadei de funcţionare a instalaţiei de nocturnă;
Pentru copii şi elevi se percepe % din taxele prevăzute la lit.a) şi b).
c)- 4 lei/zi pentru utilizarea bazinului de înot de către copiii şi elevii cu vârsta de până la 16 ani;
III.-(1) Preţurile biletelor/abonamentelor pe mijloacele de transport în comun de călători ale
primăriei, în cazul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu şi li se decontează
cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin
unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament:
a)- pentru elevii din satul Tîrlele Filiu, de la ambele licee din oraşul Ianca, ................7 lei/zi/elev;
b)- pentru elevii din satul Tîrlele Filiu, de la Şcoala primară Perişoru, .......................6 lei/zi/elev;
c)- pentru elevii din satul Berleşti, de la ambele licee din oraşul Ianca,.......................6 lei/zi/elev;
d)- pentru elevii din satul Oprişeneşti, de la ambele licee din oraşul Ianca,...................5 lei/zi/elev;
e)- pentru elevii din satul Plopu, la ambele licee din oraşul Ianca,................................ 4 lei/zi/elev.
(2)
Transportul elevilor efectuat cu microbuzele transferate de la minister, din satul Berleşti la
Şcoala primară Perişoru şi din satul Oprişeneşti la Şcoala Gimnazială Plopu, este gratuit.
Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile financiar
contabil şi administrativ gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.6.-Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2013, dată la care se abrogă prevederile
art.1 alin.(1) din H.C.L.nr.42/2009, art.1 alin.(1) din H.C.L.nr.55/2009 şi art.1 lit.e) din H.C.L.nr.12/2012,
precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Art.7.-Taxele locale speciale actualizate sunt prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre, care
înlocuieşte Anexa nr.2 la H.C.L.nr.93/2009 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale.
Art.8.-Celelalte impozite şi taxe locale, precum şi procedura de acordare a facilităţilor fiscale
pentru persoanele fizice defavorizate, se aplică în continuare la valorile şi în forma aprobate prin
H.C.L.nr.93/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.9.-In situaţia în care Guvernul va indexa impozitele şi taxele locale, potrivit prevederilor
art.292 din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, atunci vor fi aplicate valorile indexate cu
încetarea aplicabilităţii prevederilor art.1 din prezenta hotărâre.
Art.10.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
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H O T Ă R Â R E A Nr. 99
din 28 decembrie 2012
privind: acordarea unui mandat special primarului oraşului Ianca în scopul încheierii contractelor de
prestări servicii silvice pentru terenurile cu vegetaţie forestieră dobândite în proprietate de către Primăria
oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
decembrie 2012;
Având în vedere:
-dobândirea în proprietate a unor terenuri cu vegetaţie forestieră în suprafaţă totală de 121,65 ha
de către Primăria oraşului Ianca, potrivit Titlurilor nr.13121, 13122 şi 13123/20.11.2012, care impune
respectarea obligatorie a regimului silvic în privinţa administrării şi exploatării pădurilor;
-dispoziţiile art.7 lit.b), art.10 alin.(1), art.12 şi art.17 din Codul silvic aprobat prin Legea nr.46/
2008, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1), 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.-Terenurile cu vegetaţie forestieră dobândite în proprietate potrivit Titlului nr.13121/
20.11.2012-pentru suprafaţa de 21,4703 ha pe raza oraşului Ianca, Titlului nr.13122/20.11.2012-pentru
suprafaţa de 88,0308 ha pe raza oraşului Însurăţei şi Titlului nr.13123/ 20.11.2012-pentru suprafaţa de
12,1489 ha pe raza comunei Mircea Vodă, se declară ca făcând parte din fondul forestier proprietate
publică a oraşului Ianca şi vor fi înscrise în Inventarul bunurilor aparţinând domeniul public, după
efectuarea raportului de evaluare de către un expert evaluator autorizat, prin grija primarului.
Art.2.-(1) Se împuterniceşte domnul Chiriţă Fănel George, primarul oraşului Ianca, să încheie cu
Direcţia Silvică Brăila - Ocolul Silvic Ianca din cadrul R.N.P. Romsilva, administratorul pădurilor
proprietate publică a statului din această zonă a judeţului Brăila, sau cu un ocol silvic privat, contractele
de prestări servicii silvice la terenurile prevăzute la art.1, pentru următoarele lucrări:
a)-asigurarea pazei şi integrităţii fondului forestier;
b)-realizarea lucrărilor de regenerare a pădurii;
d)-realizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor;
e)-realizarea lucrărilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor;
f)-respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
g)-menţinerea în stare corespunzătoare a semnelor de hotar şi a limitelor amenajistice;
h)-evaluarea masei lemnoase si autorizarea acesteia spre exploatare.
(2) Exploatarea masei lemnoase se face numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor şi
eliberarea documentelor specifice de către personalul abilitat.
(3) Pentru valorificarea masei lemnoase, primarul poate încheia contracte de prestări servicii şi cu
alte firme atestate în domeniu.
Art.3.-Primarul va împuternici personalul abilitat din cadrul aparatului de specialitate, care să
asiste la realizarea şi recepţia lucrărilor contractate.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
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H O T Ă R Â R E A Nr.100

din 29 decembrie 2012
privind: stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de îndată la data de 29
decembrie 2012;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.287 şi art.288 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale pct.224 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal,
aprobate prin H.G.nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.1309/2012 privind aprobarea
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;
-dispoziţiile art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi rapoartele
comisiilor de specialitate nr.2 şi 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), art.45 alin.(2) lit.c) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H OTARA ŞTE :
Art.1.-(1) Se aprobă impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
amenzile aplicabile începând cu anul 2013, după cum urmează:
a)-nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând
cu anul 2013, constituind Anexa nr.1;
b)-cota
de impozit prevăzută la art.253 alin.(2) din Codul fiscal este de 1,2 %;
c)-cota de impozit prevăzută la art.253 alin.(6) din Codul fiscal este de 20% pentru clădirile
care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă şi de 40% pentru
clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.
d)-bonificaţia prevăzută la art.255 alin.(2), art.260 alin.(2) şi art.265 alin.(2) din Codul
fiscal este de 10%;
e)
cota taxei prevăzută la art.270 alin. (4) din Codul fiscal este de 3%.
(2) Pentru impozitele şi taxele locale aprobate în Anexa nr.1 la H.G. Nr.1309/ 2012, se
aplică următoarele cote adiţionale:
a)-20% la impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, la cele două categorii
cu capacitatea cilindrică de până la 2000 cmc inclusiv, prevăzut la art.263 alin.(2) - pct.1 şi 2 din
Codul fiscal;

b)-20% la taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări, prevăzută la art. 267
alin. (4) din Codul fiscal.
Art.2.-(1) Impozitele şi taxele locale rezultate din aplicarea cotelor aprobate potrivit art.1 se
calculează prin rotunjire, în sensul că fracţiunile sub 0,50 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce
depăşeşte 0,50 lei se întregeşte la 1 leu, prin adaos. Rotunjirea se aplică la fiecare tip de creanţă
în parte, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie.
(2) Pentru orice calcule intermediare privind impozitele şi taxele locale, altele decât cele
prevăzute la alin.(1), rotunjirea se face la leu, în sensul că orice fracţiune din acesta se întregeşte
la un leu, prin adaos.
Art.3.-Se aprobă taxele pentru utilizarea locurilor publice, pentru utilajele şi echipamentele
destinate în scopul obţinerii de venituri şi alte taxe locale speciale, potrivit Anexei nr.2.
Art.4.-Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice
prevăzute la art.286 din Codul fiscal, potrivit Anexei nr.3.
Art.5.-Delimitarea zonelor în intravilan şi extravilan pentru determinarea impozitului pe
teren, aprobată până la data prezentei hotărâri, se aplică şi începând cu anul 2013.
Art.6.-Se aprobă preţurile biletelor/abonamentelor pe mijloacele de transport în comun de
călători ale primăriei, în cazul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu şi li se
decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, după cum
urmează:
a)-pentru elevii din satul Tîrlele Filiu, la ambele licee din oraşul Ianca,............... 7 lei/zi/elev;
b)-pentru elevii din satul Tîrlele Filiu, la Şcoala primară Perişoru,.................... 6 lei/zi/elev;
c)-pentru elevii din satul Berleşti, la ambele licee din oraşul Ianca,...................... 6 lei/zi/elev;
d)-pentru elevii din satul Oprişeneşti, la ambele licee din oraşul Ianca,................ 5 lei/zi/elev;
e)-pentru elevii din satul Plopu, la ambele licee din oraşul Ianca,.......................... 4 lei/zi/elev.
(2)
Transportul elevilor efectuat cu microbuzele transferate de la minister, din satul Berleşti
la Şcoala primară Perişoru şi din satul Oprişeneşti la Şcoala Gimnazială Plopu, este gratuit.
Art.7.-Prezenta hotărâre intră în vigoare la 01.01.2013, dată la care se abrogă prevederile
H.C.L.nr.98/2012, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Art.8.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile
din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.9.-Prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale
prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare în Monitorul Oficial al
Judeţului Brăila, potrivit pct.224 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal,
şi prin afişare pe pagina proprie de internet.
Art.10.- Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ionel EPUREANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ANEXA NR.1
LA H.C.L.NR.100/29.12.2012

ROMANIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE
ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL 2013
I. CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite şi taxe locale

CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin. (3)
Valoarea impozabilă
- lei/m2Tipul clădirii

A. Clădire cu cadre din beton armat sau
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau
din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton
armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă
arsă sau din orice alte materiale rezultate
în urma unui tratament termic şi/sau
chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din
lemn, din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic
E. In cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, demisol şi/sau la mansardă,
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
încălzire (condiţii
cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice sau
încălzire

935

555

254

159

159

143

95

63

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

F. In cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, la demisol şi/sau la mansardă,
utilizate în alte scopuri decât cel de
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D

CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art. 258 alin. (2)

-

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

Zona în cadrul
localităţii
A
B
C
D

- lei/ha 0
10353
8597
6499
4447

I
8597
6499
4447
2113

II
7553
5269
3335
1763

III
6545
4447
2113
1230

IV
889
711
534
348

V
711
534
355
178

Art. 258 alin. (4) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN ORICE
ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ
j DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII )

- lei/ha -

Zona
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Categoria de fo lo s in ţă ^ ^^——^ ^ ^
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

Art. 258 alin. (6)

A

B

C

D

28
21
21
46
53

21
19
19
35
46

19
15
15
28
35

15
13
13
19
28

28

21

19

15

15
x
x

13
x
x

8
x
x

x
x
x

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURJLE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
- lei/ha -

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7

Zona
Categoria de folosinţă
Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută
la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu excepţia celui prevăzut
la nr. crt. 7.1

A

B

C

D

31
50
28
28

28
48
26
26

26
45
22
22

22
42
20
20

55

53

50

48

x

x

x

x

56

53

50

48

x

x

x

x

16

14

12

8

7.1
8
8.1
9
10

Pădure în vârstă de până la 20 de ani
şi pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

X

x

x

x

6

5

2

1

34
x
x

31
x
x

28
x
x

26
x
x

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 263 alin. (2) 1)
Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

1
2
3
4
5
6
7
8
1.
1.1.
1.2.
2.

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3,
9,6
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601
21,6
cm3 şi 2000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001
72
cm3 şi 2600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601
144
cm3 şi 3000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste
290
3.001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
24
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
30
maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate
18
II. Vehicule înregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrică:
lei/200 cm3
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <
4
4.800 cm3
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >
6
4.800 cm3
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
150 lei/an

Art. 263 alin. (4) 2)
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare
de 12 tone
Numărul de axe şi greutatea
brută încărcată maximă admisă
I

două axe
Masa de cel puţin 12
1 tone, dar mai mică de
13 tone
Masa de cel puţin 13
2 tone, dar mai mică de
14 tone
Masa de cel puţin 14
3 tone, dar mai mică de
15 tone
Masa de cel puţin 15
4 tone, dar mai mică de
18 tone

Impozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem
Alte sisteme de suspensie
de suspensie pneumatică sau
pentru axele motoare
echivalentele recunoscute

0

133

133

367

367

517

517

1169

^ Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările aduse prin Legea nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3
ani.
2) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 şi nu au fost indexate deoarece
de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.

Masa de cel puţin 18
tone
3 axe
Masa de cel puţin 15
1 tone, dar mai mică de
17 tone
Masa de cel puţin 17
2 tone, dar mai mică de
19 tone
Masa de cel puţin 19
3 tone, dar mai mică de
21 tone
Masa de cel puţin 21
4 tone, dar mai mică de
23 tone
Masa de cel puţin 23
5 tone, dar mai mică de
25 tone
Masa de cel puţin 25
6 tone, dar mai mică de
26 tone
Masa de cel puţin 26
7
tone
4 axe
Masa de cel puţin 23
1 tone, dar mai mică de
25 tone
Masa de cel puţin 25
2 tone, dar mai mică de
27 tone
Masa de cel puţin 27
3 tone, dar mai mică de
29 tone
Masa de cel puţin 29
4 tone, dar mai mică de
31 tone
Masa de cel puţin 31
5 tone, dar mai mică de
32 tone
Masa de cel puţin 32
6
tone
5

II

III

517

1169

133

231

231

474

474

615

615

947

947

1472

947

1472

947

1472

615

623

623

973

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

Art. 263 alin. (5)3
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Numărul de axe şi greutatea
brută încărcată maximă admisă
I

2+1 axe
Masa de cel puţin 12
1 tone, dar mai mică de
14 tone

Impozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem
Alte sisteme de suspensie
de suspensie pneumatică sau
pentru axele motoare
echivalentele recunoscute

0

0

3 Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 şi nu au fost indexate deoarece
de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.

II

III

Masa de cel puţin 14
2 tone, dar mai mică de
16 tone
Masa de cel puţin 16
3 tone, dar mai mică de
18 tone
Masa de cel puţin 18
4 tone, dar mai mică de
20 tone
Masa de cel puţin 20
5 tone, dar mai mică de
22 tone
Masa de cel puţin 22
6 tone, dar mai mică de
23 tone
Masa de cel puţin 23
7 tone, dar mai mică de
25 tone
Masa de cel puţin 25
8 tone, dar mai mică de
28 tone
Masa de cel puţin 28
9
tone
2+2 axe
Masa de cel puţin 23
1 tone, dar mai mică de
25 tone
Masa de cel puţin 25
2 tone, dar mai mică de
26 tone
Masa de cel puţin 26
3 tone, dar mai mică de
28 tone
Masa de cel puţin 28
4 tone, dar mai mică de
29 tone
Masa de cel puţin 29
5 tone, dar mai mică de
31 tone
Masa de cel puţin 31
6 tone, dar mai mică de
33 tone
Masa de cel puţin 33
7 tone, dar mai mică de
36 tone
Masa de cel puţin 36
8 tone, dar mai mică de
38 tone
Masa de cel puţin 38
9
tone
2+3 axe
Masa de cel puţin 36
1 tone, dar mai mică de
38 tone
Masa de cel puţin 38
2 tone, dar mai mică de
40 tone
Masa de cel puţin 40
3
tone

0

0

0

60

60

137

137

320

320

414

414

747

747

1310

747

1310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1429

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

2197

2986

IV

V

3+2 axe
Masa de cel puţin 36
1 tone, dar mai mică de
38 tone
Masa de cel puţin 38
2 tone, dar mai mică de
40 tone
Masa de cel puţin 40
3 tone, dar mai mică de
44 tone
Masa de cel puţin 44
4
tone
3+3 axe
Masa de cel puţin 36
1 tone, dar mai mică de
38 tone
Masa de cel puţin 38
2 tone, dar mai mică de
40 tone
Masa de cel puţin 40
3 tone, dar mai mică de
44 tone
Masa de cel puţin 44
4
tone

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

Art. 263 alin. (6) Remorci, semiremorci sau rulote
Impozit

Masa totală maximă autorizată
a.
b.
c.
d.

- lei -

Până la 1 tonă, inclusiv
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tone

9
34
52
64

Art. 263 alin. (7) Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit
şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP,
inclusiv
d) peste 4000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau
fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500
de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500
de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000
de tone

21
56
210
1000
210
x
559
909
1398
2237
182
x
182
280
490

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR
_____________________________________________
_______________________________________
i

Art. 267 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism în mediul urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul
de urbanism
a) până la 150 m2, inclusiv
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv
f) peste 1000 m2

Art. 267 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
foraje sau excavări

- lei -

6
7
9
12
14
14 + 0,01 lei/ m2,
pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2
9,6
pentru fiecare m2 afectat

Art. 267 alin. (7)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru chioşcuri, tonete, cabine,
spaţii de expunere, situate pe căile şi în
spaţiile publice, precum şi pentru
amplasarea corpurilor şi a panourilor de
afişaj, a firmelor şi reclamelor

8
pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de
construcţie

Art. 267 alin. (11)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţelele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

15,6
pentru fiecare racord

Art. 267 alin. (12)
Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primari
sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judeţean

15

Art. 267 alin. (13)
Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală şi adresă

Art. 268 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea 1. în mediul rural
unei autorizaţii pentru
desfăşurarea unei
2.în mediul urban
activităţi economice
Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea
autorizaţiilor sanitare de funcţionare
Art. 268 alin. (3)Taxa pentru eliberarea de
copii heliografice de pe planuri cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri, deţinute
de consiliile locale
Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea
certificatului de producător

Art. 268 alin. (5) Taxa pentru
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică

9
15
80 lei la eliberare şi 40 lei la viza anuală
20
32
pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2
80
360 în oraşul Ianca şi 120 în satele componente,
pentru baruri-la eliberare;
600 în oraşul Ianca şi satele componente, pentru
restaurante-la eliberare;
50% la avizare, din taxele de eliberare

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI
PUBLICITATE

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

Art. 271 alin.
(2)

a) în cazul unui afişaj situat în locul în
care persoana derulează o activitate
economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj
sau structură de afişaj pentru reclamă
şi publicitate

32

23

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Manifesttarea artistică sau activitatea distractivă: - lei/m2 -

Art. 275 alin.
a) în cazul videotecilor
(2)
b) în cazul discotecilor

0,1
0,5

CAPITOLUL XIII - SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei
la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 lei la 696 de lei
încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.

Art. 294 alin.
(3)
Art. 294 alin.
(4)

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art. 294 alin.
(6)

(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor
prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 280
lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.
încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei.

II. LEGEA NFt. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi
completările ulterioare
ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Nr.
crt.

Extras din norma juridică
- lei -

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de
instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate
de unele instituţii publice

1

2

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale
şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de
stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să
certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor
şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o
situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o
altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

Eliberarea certificatului de producător

2

Punct abrogat prin art.
80 lit. j) din Ordonanta
Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele si
taxele locale

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe
cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra
animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani

3

4

5

Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

6
7
8
9
10
11
12

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor
certificate medicale folosite în justiţie
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării
numelui şi sexului
înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii
căsătoriei
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române,
a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor
de stare civilă
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

X
2
2
X
2
5
Punct abrogat prin art.
1, pct. 144 din Legea
nr. 174/2004 pentru
aprobarea O.G.nr. 92/
2003 privind Codul de
procedură fiscală
2
2
15
2
2
2
2

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea
menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de
pescuit

1

2
3
4

Acte de identitate:
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru
cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii
actelor de identitate pentru cetăţenii
străini şi pentru
persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor
privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor
români
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau
a reşedinţei
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini
şi ale persoanelor fără cetăţenie
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi
legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau
deteriorate
înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind
furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a
populaţiei
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

X

5

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009
6
Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009
Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009
3
2

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii
permiselor de conducere
1

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o
şcoală de conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule
din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E

x
6

2

3

4

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule din categoria A
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau
subcategoriile B, B1, B+E
d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule
din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E,
C1+E, D1+E, Tb şi TV
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau
subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule din categoriile C+E, D+E
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat
permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în
permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost
respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi
categorii a permisului de conducere, precum şi pentru
persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de
autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat
permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în
permisul anulat
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse
de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a
permisului de conducere

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009
Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009
28
Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009
Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

84

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009
Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

CAPITOLUL IV Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare
provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

1

2
3

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a
autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată
de până la 3.500 kg inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată
cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg, inclusiv
c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată
mai mare de 3500 kg
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a
autovehiculelor şi remorcilor

CAPITOLUL IV1

x
60
Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009
145
9
414

Taxă pentru furnizare date

înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind
furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a
persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi
din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de
evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de
înmatriculare

5

CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
1

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.
18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi
forestiere

P R I M A R,
_
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ANEXA Nr.2
la H.C.L.Nr.100/2012

TAXELE LOCALE SPECIALE
aplicabile de la 01.01.2013

Art.l.-Pentru utilizarea locurilor publice se datorează următoarele taxe:................................. lei/zi
1.Pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor şi a altor spaţii din pieţe,
târguri şi oboare, de fiecare m.p. o c u p at........................................................................................... 1
2.
Pentru vânzarea de animale şi păsări, de fiecare animal sau pasăre, astfel:
a) bovine, bubaline, cabaline şi porci peste 6 luni..................................................................................5
b) porcine până la 6 luni, ovine şi caprine............................................................................................... 3
c) animale mici şi păsări, cu excepţia puilor de 1 zi, de fiecare............................................................1
d) pui de 1 zi, de fiecare pui.................................................................................................................. 0,2
3. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din
exercitarea unei activităţi autorizate pe cont propriu, de fiecare m .p............................................ 1
4. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie, de
fiecare m.p. ocupat................................................................................................................................... 5
5. Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de transport, parcate
ocazional sau permanent, ori expuse spre vânzare:
a) biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete, triciclete, cu sau
fără ataş, pentru fiecare mijloc de transport............................................................................................ 5
b) mijloace de transport cu tracţiune mecanică, de fiecare mijloc de
transport, inclusiv remorci de orice fel................................................................................................10
c) mijloace de transport cu tracţiune animală, de fiecare m ijloc.......................................................... 5
6. Intrarea în târguri, pieţe şi oboare, de fiecare persoană...............................................................0,5
Art.2.-Taxele prevăzute la art.1 se încasează de către administratorul pieţelor, târgurilor şi
oboarelor sau de către împuterniciţii primarului.
Art.3.-Persoanele fizice sau juridice care ocupă temporar sau permanent locuri publice, altele
decât cele din pieţe, târguri şi oboare prevăzute la art.1, precum şi suprafeţele din faţa
magazinelor, atelierelor de prestări servicii, chioşcurilor, după caz, datorează următoarele
taxe:......................................................................................................................................... lei m.p./lună
a) pentru vânzarea de produse sau prestări de servicii diverse...................................................... 10
b) pentru depozitarea de diverse materiale...........................................................................................1
c) pentru confecţionarea de produse..................................................................................................... 5
Art.4.Taxele prevăzute la art.1 şi 3 se datorează şi în cazul desfacerii ambulante a produselor.
Art.5.Persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar locurile publice din pieţe, târguri şi
oboare, pot încheia contracte de rezervare a acestor locuri pe o perioadă de cel mult un an, cu
plata unei taxe de 6 lei m.p./an pentru persoanele fizice, respectiv de 8 lei m.p./an pentru
persoanele juridice.
Art.6. Taxele pentru utilizarea locurilor publice nu se datorează în cazul ocupării trotuarului din
faţa locuinţei sau a sediului pentru reparaţia clădirii sau aprovizionarea cu combustibili sau alte
materiale necesare gospodăriilor sau agenţilor economici pe o perioadă de maximum 48 de ore.
Art.7.-(1) Pentru ocuparea locurilor publice cu garaje, taxă minimă de pornire a licitaţiei este de
1 leu m.p./lună.
(2) Pentru parcarea ocazională a vehiculelor............................................................ 1 leu /oră/vehicul
(3) ) Pentru parcarea curentă a vehiculelor...............................................................2 lei /oră/vehicul
Art.8.-Taxe pentru locurile de veci
a)- zona 1........................................................................................................................ 200 lei /loc dublu
b)- zona 2 ........................................................................................................................150 lei /loc dublu
c)- zona 3 ........................................................................................................................100 lei /loc dublu

Art.9.-Taxe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane
a)-pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare...................................................................... 30 lei
b)-pentru eliberarea de extrase sau copii de pe orice act din arhiva prim ăriei............................ 5 lei
c)-pentru efectuarea măsurătorilor la terenurile din intravilan.................................................... 15 lei
d)-pentru efectuarea măsurătorilor la terenurile din extravilan...................................................40 lei
Nota: taxele de la lit.c) şi d) nu se percep când solicitantul asigură mijloc de transport.
e)-pentru înregistrarea contractelor de arendă................................................................5 lei /contract
Art.10.-Taxe de închiriere a sălilor casei de cultură şi căminelor culturale în vederea organizării
de şedinţe, simpozioane, expoziţii, conferinţe, nunţi, spectacole, etc., precum şi a apartamentului
din domeniul public administrat de consiliul local:
a)- Casa de cu ltu ră........................... 100 lei/oră, în afara perioadei de funcţionare a sistemului de
încălzire, respectiv............................200 lei/oră, în perioada funcţionării sistemului de încălzire;
b)- Cămine culturale.........................200 lei/oră, pentru oraşul Ianca, respectiv 30 lei/oră, pentru
satele componente;
c)- Apartamentul oficial ............. 100 lei/ 24 ore, în afara perioadei de funcţionare a sistemului de
încălzire, respectiv............................ 200 lei/24 ore, în perioada funcţionării sistemului de încălzire.
Art.11.-(1) Preţurile biletelor pe mijloacele de transport în comun de călători, pentru alte
persoane decât elevii:
a)- între 0-5 km, inclusiv pentru satele Plopu şi Perişoru..........................1 leu/persoană/călătorie;
b)- între 5,1-10 km, respectiv pentru satele Oprişeneşti şi Berleşti........ 1,5 lei/persoană/călătorie;
c)- între 10,1-15 km, respectiv pentru satul Tîrlele Filiu...........................2 lei/persoană/călătorie;
(2) Pensionarii şi şomerii cu pensia/ajutorul de şomaj sub 400 lei, precum şi beneficiarii
ajutorului social, circulă gratuit pe mijloacele de transport în comun ale primăriei, sub condiţia
obţinerii abonamentului anual, cu viza trimestrială a primarului.
Art.12.- Taxe pentru utilaje aducătoare de venit: plug , disc, semănătoare, combinator, cultivator,
remorcă....0,3 lei/zi utilaj, pentru perioada 01.04.-30.06. şi 01.09.-30.11.a fiecărui an. Termenele
scadente de plată sunt 30.06. şi 30.11 a fiecărui an.
Art.13.- Taxele minime pentru închirierea utilajelor sau mijloacelor de transport:
a)- autogreder.............................120 lei/oră; b)- buldozer.................................... 150 lei/oră;
c)- buldoexcavator.......................80 lei/oră; d)- w olă........................................... 150 lei/oră;
e)- tractor cu tocător..................... 80 lei/ha; f)- autobuz.......................................... 5 lei/km;
g)- microbuz.............................. 2,5 lei/km;
Art.14.- Taxele speciale pentru utilizarea terenului sintetic de fotbal şi a bazinului de înot din
cadrul Complexului Sportiv „Ştefan Vrăbioru:
a)-80 lei/oră pentru utilizarea terenului în perioada de funcţionare a instalaţiei de
nocturnă;
b)-50 lei/oră pentru utilizarea terenului în afara perioadei de funcţionare a instalaţiei de
nocturnă;
Pentru copii şi elevi se percepe ^ din taxele prevăzute la lit.a) şi b).
c)- 4 lei/zi pentru utilizarea bazinului de înot de către copiii şi elevii cu vârsta de până la
16 ani;
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ANEXA Nr.3
la H.C.L.Nr.100/2012

CRITERIILE ŞI PROCEDURA
de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice
Art.1.-(1) Începând cu data de 01 ianuarie 2013 se acordă reduceri sau scutiri
doar pentru majorările de întârziere datorate bugetului local pentru neplata în
termen a impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de transport. De aceste facilităţi
pot beneficia doar următoarele categorii sociale:
a) persoanele care în anul fiscal de referinţă beneficiază cel puţin 6 luni de
ajutorul social potrivit Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) persoanele care în anul fiscal de referinţă beneficiază cel puţin 6 luni de
ajutorul de şomaj potrivit Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, al cărui cuantum nu depăşeşte 400 lei/lună;
c) persoanele pensionate de cel puţin 6 luni în anul fiscal de referinţă, cu
pensii sub 400 lei/ lună.
(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) lit.b) şi c) beneficiază de aceste facilităţi
doar dacă sunt proprietarii imobilelor pentru care se datorează impozit şi dacă
veniturile totale ale familiei/ gospodăriei nu depăşesc suma de 400 lei, incluzând
aici ajutorul de şomaj şi pensia de orice fel.
(3) La determinarea veniturilor se iau în calcul doar sumele certe în bani,
dovedite cu adeverinţe, cupoane, etc.
Art.2.-(1) Scutirea de plata majorărilor de întârziere se face la cererea
contribuabilului aflat în situaţiile prevăzute la art.1, doar dacă plăteşte în totalitate
impozitul sau taxa, atât cele restante cât şi cele curente, pentru care s-au calculat
majorări de întârziere. Cererea va cuprinde:
a) elementele de identificare ale contribuabilului, nume prenume, adresa de
domiciliu, etc.;
b) suma pentru care se solicită scutirea;
c) componenţa familiei/gospodăriei;
d) o succintă prezentare a stării materiale a familiei/gospodăriei
contribuabilului.
(2)
La cerere se vor anexa copiile actelor de identitate ale membrilor
familiei/gospodăriei şi ale celor prin care se dovedesc veniturile certe ale acestora.
Art.3.-Cererea de acordare a facilităţii fiscale, împreună cu actele prevăzute la
art.2, se constituie într-un dosar care se depune de către contribuabil la primărie.
Art.4.-Pentru soluţionarea dosarului, primarul poate dispune serviciului
financiar-contabil efectuarea verificărilor necesare, care vor fi cuprinse într-o notă
de constatare în care vor fi prezentate în principal:
a) realitatea datelor prezentate în cererea de acordare a facilităţilor fiscale;
b) orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare sau
de respingere a cererii;
c) propunerea de soluţionare a cererii.

Art.5.-Dosarul şi nota de constatare vor fi înaintate primarului în termen de 15
de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, care dispune prin rezoluţie
aprobarea sau respingerea cererii, după caz.
Art.6.(1) Cererea privind acordarea facilităţii fiscale se clasează dacă ea nu
cuprinde elementele prevăzute la art.2 sau dacă solicitantul refuză să pună la
dispoziţie informaţiile solicitate de serviciul de specialitate al primarului.
(2) Modalitatea de soluţionare a cererii va fi comunicată în scris solicitantului
în termen de
5 zile de către biroul de impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Art.7.-(1) În vederea acordării facilităţii fiscale prevăzute de art.16 lit.e) din
Legea nr.44/1994, cu modificările şi completările ulterioare, veteranii de război vor
prezenta o declaraţie olografă din care să rezulte suprafeţele de teren extravilan
deţinute în proprietate indiferent pe raza cărei localităţi, precum şi faptul că nu au
mai solicitat scutirea de plata impozitului pe teren pe raza altor localităţi, iar
văduvele veteranilor de război vor prezenta o declaraţie olografă din care să rezulte
că nu s-au recăsătorit.
(2) Veteranii de război şi văduvele necăsătorite ale veteranilor de război pot
opta pentru scutirea de plata impozitului pe terenul extravilan pe raza mai multor
localităţi, astfel încât suprafaţa totală să nu depăşească 5,00 ha.
(3) În situaţia în care s-a dezbătut succesiunea de pe urma veteranului de
război, scutirea de plata impozitelor şi taxelor locale inclusiv impozitul pe terenul
extravilan, se aplică proporţional potrivit cotelor ideale stabilite prin certificatul de
moştenitor.
(4) În situaţia în care nu s-a dezbătut succesiunea de pe urma beneficiarului de
drept al facilităţilor fiscale prevăzute de Legea nr.571/2003, scutirea de plata
impozitelor şi taxelor locale
inclusiv impozitul pe terenul extravilan, se aplică la ^ din masa succesorală.
Art.8.-Facilităţile prevăzute de Codul fiscal pentru veteranii de război,
văduvele necăsătorite ale veteranilor de război, eroii Revoluţiei din Decembrie
1989, beneficiarii Decretului - Lege nr.118/1990 şi persoanele cu handicap grav şi
accentuat, sau gradul I de invaliditate, se acordă de la data emiterii şi pe întreaga
perioadă de valabilitate a documentelor justificative a calităţii de beneficiar al
acestor facilităţi.
Art.9. Acordarea facilităţilor fiscale potrivit prezentei proceduri se aplică doar
persoanelor cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca.
?
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