
H O T Ă R Â R E A   Nr.1
din 28 ianuarie 2016

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din
data de 28 ianuarie 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 28 ianuarie 2016;

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.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Viorel CIUCAȘU este ales preşedinte
de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 28 ianuarie 2016, care
va semna hotărârile aprobate în această ședință, procesul verbal al ședinței,
precum şi orice alte documente legate de reprezentarea consiliului local până la
alegerea următorului președinte de ședință.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
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Viorel CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.2
din 28 ianuarie 2016

privind: darea în administrarea Unității de Asistență Medico Socială din subordinea Consiliului local al
orașului Ianca a imobilului în care își desfășoară activitatea.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 28 ianuarie 2016;
Având în vedere:
-adresa nr.9/08.01.2016 a Unității de Asistență Medico Socială, prin care se solicită emiterea unui act

administrativ privind darea în administrare a imobilului în care își desfășoară activitatea, ca măsură pentru
intrarea în legalitate stabilită prin Decizia nr.39/30.12.2015 a Camerei de Conturi Brăila;

-dispoziţiile art.861 alin.(3), art.867 alin.(1) şi art.868 din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul
civil, coroborate cu dispozițiile art.5 alin.(1) din Normele privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea
unităţilor de asistenţă medico-sociale aprobate prin H.G.nr.412/2003;

-dispoziţiile art.16 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;

-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.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.2, art.45 alin.(3),
art.115 alin.(1) lit.b) și art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă darea în administrarea Unității de Asistență Medico Socială din subordinea
Consiliului local al orașului Ianca a imobilului în care își desfășoară activitatea, situat în orașul Ianca,
str.Teilor nr.74.

(2) Imobilul prevăzut la alin.(1), format din clădirile: Pavilionul A (364,4 mp) și Pavilionul C (241,54 mp),
cu Anexele nr.1 (25,80 mp), nr.2 (38,42 mp) și nr.3 (28,87 mp), precum și terenul aferent în suprafață totală
de 19.008 mp, face parte din domeniul public al orașului, înscris la poziția nr.170 din Inventarul atestat prin
H.G.nr.363/2002, cu modificările și completările ulterioare, fiind identificat prin Planul de amplasament și
detaliu anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-(1) Predarea-primirea bunurilor prevăzute la art.1 se face prin protocol încheiat între primarul
orașului şi directorul Unității de Asistență Medico Socială Ianca, în termen de 5 zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunurile date în administrare doar în
scopul bunei funcționări a unității, menținându-se în continuare regimul proprietății publice.

Art.3.-Din valoarea chiriei/redevenței încasate din eventuala închiriere/concesionare a unor spații, o
cotă de 50% se face venit la bugetul local şi diferenţa de 50% se face venit la bugetul U.A.M.S. Ianca.

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.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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H O T Ă R Â R E A  Nr.3
din 28 ianuarie 2016

privind: aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 28 ianuarie 2016;
Având în vedere:
-Hotărârile Consiliului Județean Brăila nr.2 și 3/22.01.2016 privind repartizarea pe localități a sumelor

defalcate din TVA și a cotei de 18,5% din impozitul pe venit  pentru achitarea arieratelor, pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile comunale, respectiv pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanţare locală în anul 2016;

-Deciziile nr.35/29.12.2015 și nr.36/30.12.2015 ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila,
privind repartizarea pe unităţi a administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pe anul 2016 pentru echilibrarea bugetelor locale și finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivel local;

-adresa Instituţiei Prefectului nr.145/07.01.2016 potrivit căreia nu au fost aduse modificări în privința
numărului de personal, rămânând în vigoare numărul maxim de 115 posturi pentru aparatul de specialitate
al primarului, precum şi pentru instituţiile/serviciile publice locale din subordine înfiinţate de consiliul local;

-dispoziţiile art.4 alin.(1) lit.b), c) și d), art.5 alin.(3) lit.a)- d) și f) și alin.(6), art.6 și art.7 din Legea
nr.339/2015, privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016, coroborate cu prevederile art.1 alin.(2) lit.a),
art.8, art.11, art.19 alin.(1) lit.a), art.25, art.26, art.39 alin.(6), art.41 și art.82 din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-dispoziţiile art.23 alin.(4) din Statutul funcţionarilor publici, aprobat prin Legea nr.188/1999- republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, precum și dispoziţiile art.10 din Instrucţiunile pentru elaborarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici nr.7660/2006;

-dispozițiile art.1 din O.U.G.nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare, precum și prevederile art.1 din
H.G.nr.1017/2015 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

-dispozițiile art.67 alin.(3) lit.b) și art.69 alin.(1)-(3) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.46 alin.(1) lit.f) din O.G.nr.26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-referatul de aprobare al primarului, raportul 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.(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:

CAPITOLUL I –Dispoziţii generale

Art.1.-Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi cheltuielilor bugetului
oraşului Ianca, a structurii acestora pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, după caz, pentru anul 2016.

Art.2.-Estimarea veniturilor pentru anul 2016 a fost realizată pe baza exerciţiului bugetar şi a
indicatorilor economico-sociali din anul 2015, 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.
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Art.3.-Veniturile bugetare şi extrabugetare restante la 31.12.2015 se încasează şi se înregistrează în
bugetul local pe anul 2016, la aceleaşi capitole şi subcapitole.

Art.4.-Bugetul centralizat al oraşului Ianca pe anul 2016 se stabileşte la venituri și cheltuieli în sumă de
20.616.000 lei, din care 8.626.000 lei sunt venituri proprii.

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

Art.5.-Veniturile totale ale bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2016 sunt în sumă de
20.616.000 lei şi se prezintă astfel:

a) sume defalcate din TVA şi cote din impozitul pe venit.......................................................9.296.000 lei
b) subvenţii de la bugetul de stat ……..………………...............................................................259.000 lei
c) venituri proprii …………………...........................................................................................8.626.000 lei
d) venituri reportate din anii anteriori……………………………………………………....…..….1.035.000 lei
e) veniturile Direcției Serviciilor Publice………………………………………………..………….1.375.400 lei
f) veniturile Direcției Serviciilor Publice reportate din anii anteriori…….……………….………….24.600 lei

Secţiunea 2:- Cheltuieli bugetare

Art.6.-Cheltuielile totale ale bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2016 sunt în sumă de
20.616.000 lei, din care 16.555.500 lei cheltuieli de funcţionare şi 4.060.500 lei cheltuieli de dezvoltare,
repartizate astfel:

a) autorităţi publice şi acţiuni externe.....................................................................................3.180.000 lei
b) alte servicii publice generale………………………..…………................................................354.000 lei
c) tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi ……............................................................100.000 lei
d) ordine publică şi siguranţă naţională.....................................................................................328.000 lei
e) învăţământ ............................................................................................................... ..........5.673.000 lei
f) sănătate ………………………………………..……………………………………….……………292.000 lei
g) cultură, recreere şi religie...................................................................................................1.655.600 lei
h) asigurări şi asistenţă socială............................................................................................ ..2.448.400 lei
i) locuinţe, servicii şi dezvoltare publică.................................................................................. ..900.000 lei
j) protecţia mediului........................................................................................................ ...........670.000 lei
k) transporturi................................................................................. ........................................3.515.000 lei
l) Direcția Serviciilor Publice.............................................................................................. .....1.400.000 lei
m) cheltuieli din autofinanțarea proprie.....................................................................................100.000 lei
Art.7.-Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul 2016, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole,

iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexa nr.1.
Art.8.-Finanţarea  cheltuielilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de  stat se asigură  în limita sumei

de 5.673.000 lei, cu următoarea structură: 4.785.500 lei pentru cheltuieli de personal, din care 4.705.000 lei
din TVA și 80.500 lei din autofinanțate; 703.500 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care 611.000
lei din TVA, 47.500 lei din autofinanțate și 45.000 lei din bugetul local; 118.000 lei din bugetul local pentru
burse elevi; 66.000 lei din bugetul local pentru cheltuieli de transport cadre didactice.

Art.9.-(1) Finanţarea cheltuielilor la Unitatea de Asistenţă Medico Socială Ianca din subordinea
Consiliului Local se asigură în limita sumei de 904.000 lei, din care 600.000 lei cheltuieli de personal și
304.000 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii.

(2) În suma de 904.000 lei sunt incluse şi veniturile contractate cu Direcţia de Sănătate Publică a
judeţului Brăila pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi salarizarea personalului de
specialitate, veniturile din contribuţia persoanelor asistate, precum și cele din donaţii şi sponsorizări.

Art.10.-Ajutorul social de urgenţă şi ajutorul social comunitar se asigură în limita sumei de 40.080 lei,
din venituri proprii.

Art.11.-Se aprobă pentru anul 2016 un număr total de 60 posturi de asistent personal al persoanei cu
handicap, cu încadrarea în limita sumei de 1.197.320 lei, inclusiv pentru indemnizațiile de însoțitor, din care
1.024.000 lei sume alocate din taxa pe valoarea adăugată şi 173.320 lei din venituri proprii.

Art.12.-Finanţarea cheltuielilor pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor se
asigură în limita sumei de 154.000 lei, din care 20.000 lei din TVA și 134.000 lei din venituri proprii, iar
ajutorul pentru încălzirea locuinţei se asigură în limita sumei de 200.000 lei, din care 100.000 lei din TVA și
100.000 lei din venituri proprii.



Ar.13.-Finanţarea cheltuielilor pentru serviciul public de poliţie locală si apărare civilă se asigură în
limita sumei de 328.000 lei, din venituri proprii, în care este inclusă și suma pentru asigurarea normei de
hrană în limita a 300 lei/polițist local/lună, în perioada de activitate.

Art.14.-Se aprobă suma de 650.000 lei pentru finanţarea activităţilor gestionate de către Direcţia
Serviciilor Publice Ianca din subordinea Consiliului Local, respectiv a serviciilor publice de salubrizare,
gestionarea câinilor fără stăpân, administrarea spaţiilor verzi, a staţiei de compost deşeuri biodegradabile
şi a bazei sportive „Ştefan Vrăbioru”, din care 30.000 lei cheltuieli de capital pentru reabilitarea clădirii
sediului administrativ.

Art.15.-(1) Finanţarea cheltuielilor pentru cultură, culte, activităţi sportive, recreere şi tineret se asigură
în limita sumei de 1.655.600 lei - din venituri proprii, pentru: Muzeul oraşului Ianca - 20.000 lei; Casa de
cultură „Ion Theodorescu Sion” și Biblioteca orăşenească „Georgeta Crainic” - 149.000 lei; sprijinirea
cultelor - 330.000 lei; activităţi sportive - 128.000 lei, din care 80.000 lei pentru C.S. Viitorul Ianca, 40.000
lei pentru A.S. Voinţa Plopu, 3.000 lei pentru clubul de culturism și fitness și 5.000 lei pentru organizarea
concursului „Căruța brăileană; activităţi cultural educative: Ziua femeii - 22.500 lei; Zilele oraşului Ianca -
100.000 lei; cadouri pentru copii şi pomul de Crăciun - 46.000 lei; editarea unor lucrări literare - 15.000 lei;
editarea buletinului informativ anual – 5.000 lei; memorialul „Ștefan Vrăbioru” - 1.000 lei; memorialul „Ion
Gâță” - 4.600 lei; alte acţiuni culturale organizate de Asociaţia de prietenie Ianca - La Chapelle sur Erdre -
30.000 lei; organizarea spectacolelor pentru copii 1 iunie și Crăciun – 6.000 lei; cheltuieli de capital -
798.500 lei, din care 700.000 lei pentru construirea Căminului cultural Plopu și 98.500 lei pentru
modernizarea stadionului „Ștefan Vrăbioru”.

(2) Sumele alocate pentru activitățile sportive vor fi repartizate structurilor sportive de utilitate publică
prevăzute la alin.(1) pentru finanţarea de programe sportive, pe bază de contracte încheiate între primar și
aceste structuri, cu respectarea prevederilor art.69 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000.

Art.16.-(1) Se aprobă pentru anul 2016 un număr total de 92 posturi pentru aparatul de specialitate al
primarului și serviciile publice din subordine înființate de consiliul local, în care sunt incluse și cele 10
posturi finanţate din capitolele bugetare 66,00 - sănătate şi 68,00 - asigurări şi asistenţă socială.

(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi
serviciilor publice din subordine înființate de consiliul local sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3.

(3) Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 potrivit anexei nr.4.
Art.17.-Se aprobă Programul investiţiilor publice pe anul 2016, ca secţiune de dezvoltare în bugetul

local, cu o valoare totală de 3.978.500 lei, potrivit anexei nr.5.
Art.18.-Primarul şi șeful serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului

se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și răspund de încadrarea în nivelul maxim al
cheltuielilor de personal, precum şi de execuţia bugetară în ansamblul ei.

CAPITOLUL III – Dispoziţii finale

Art.19.-În intervalul dintre şedinţele consiliului local se împuterniceşte primarul, în calitate de ordonator
principal de credite, să repartizeze și să utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste prevederile iniţiale,
inclusiv sumele alocate sau retrase de la bugetul de stat, pe capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei
bugetare, cu obligația validării acesteia de către consiliului local la proxima ședință.

Art.20.-Se validează modificările bugetului local făcute prin Dispoziția primarului nr.1/07.01.2016,
privind utilizarea sumei de 159 mii lei din excedentul bugetului local pentru acoperirea temporară a golului
de casă, în vederea achitării salariilor nete aferente lunii decembrie 2015.

Art.21.-Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.22.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de

internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel CIUCAȘU Alexandru STERIAN

H.C.L.Nr.3/28.01.2016



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI IANCA Anexa nr. l  la HCL nr.3/2016

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

IVI ILEI

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

TOTAL VENITURI 00.01 20.610,00
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.23+rd.76) 44.02 8.626 00
I .  VENITURI CURENTE (rd.4+42) 00 02 19.556,40

impozilvenitlransferp.oprielail imobiliare c3 02 120,00
Cote sisume defalcate din impozitul pe venit (rd.'11+12) 04.02 3.519,00

Cote defalcate din imDozttul De ventl 04.02.41 2.874,40
Sume alocate de consiliul iudetean Dentru echilibrarea buqetelor locale u.o2.a4 645,00

lmpozite si taxe po proprietate (rd.18 la rd.21) 07.02 2.505,00
lmpozll pe cladirl a7.42 01 880,00
lmpozil pe terenuri a7.02 02 1 550 00
Alte impozite si iaxe pe proprielale a7.02.54 75,00

Sume defalcate din TVA {rd.24la rd 291 11.02 8.651,00
Sume defalcale din lara oe valoarea adauqald oenrlu l:nanlarea cherlu el lo' descenlralizate la 1102.42 6.460,00
Sume defalcale din taxa pe valoafea adauqalS pentru echilibmrea buqelelor locale 1102.46 2.191,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarij bunurilorsau pe desfasurarea de activitati {rd.3616.02 695,00
Taxa asupra miiloacelor de lfansport 16.02.42 515,00
Taxe si lar i fe oenfu el ioerarea de |cenle siaLlor izal i rde fLncl iona'e 16.02.03 u5,ao
Alle taxe pe -lil:zarea bunL.ilor, aJtonzarea utrlizar i bunrrior saJ pe desfasu.are de aci v,tati 16.02.50 35,00

Alte impozile siiaxe 18.02.50 700,00
Venituri din amenzi 35.42 150.00

Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE lrd.44+501 00.13 920 0a
Venituri din proprietate (rd.45 la rd.49) 30.02 920.00

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 920,00
c2. VANZARi DE BUNURT St SERVTC (rd.53+61+64+69+73) 00.14 310,00

Diverse venituri 36.02 310,00
SUBVENTII CASA DE SANATATE - UA[,,lS si SANATATECOI\,IUNITARA 259,00

VENITURI AUTOFINANTATE 5004 352,00
AUTORITATI 't00,00

scoLl 128,00
UA]VS 124,00
DSP 1.375,40

VENITURI DIN ANUL PRECEDENT 1.059,60

TOTAL CHELTUIELI hd.161 +229+268+422+491\ r9.02 20.6t6,00
Autoritat i  publice si actiuni externe lrd,181) 51.02 3.180,00
CHELTUIELI CURENTE {rd.164 la rd,166) 01 2.950.00
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 1 0 1.400,00
TITLUL I I  BUNURI SI SERVICII 20 1.550,00
CHELTUIELI DE GAPITAL (rd.354) 70 230,00
Alte servici i  oublice oenerale {rd.206 la rd.210) 54.02 354,00
CHELTUIELI CURENTE (rd.186 la rd.188+190) 01 154 00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ITd.191I 8 1 200 00

Rambursari de credite interne 54.02.E1 200.00
Tranzacti i  Drivind datoria DublicA si imDrumuturi (rd.2l3) a5.02 100,00
Ordine Dublica si siouranta nationala lrd.264+266) 61.02 328,00
CHELTUIELI CURENTE (rd.250Ia 251) 01 328.00

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 224,40
TITLUL I I  BUNURI SI SERVICII 20 100,00
lnvatamantrd.297+300+304+305+307+31 0l 65.02 5.673,00
CHELTUIELI CURENTE ttd.27'l la 27 3+276+279+2821 0 1 5 673.00
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 1 0 4 785,50
TITLUL I I  BUNURI SI SERVICII 20 703,50

TRANSPORT 49 66 00
BURSE 59 1 1 8  0 0



Sanatate 1rd.334+336) 66.02 292,00
CHELTUIELI CURENTE (rd.27,t ta 273+276+279+282) 0 1 127 0Q
TITLUL I  CHELTUIELIDE PERSONAL 1 0 70 00
TITLUL I I  BUNURI SI SERVICII 20 57 00
9!E!M!E!L-qE_94P!r4t Gd.3s4t 7A 165,00
Cullura, recfeere si religie (rd.365+375+379+380) 67.02 1.655,60
CHELTUIELI cURENTE (rd,34.t ta 343+346+949) 01 857 10

TITLUL I  CHELTUIELJ DE PERSONAL 1 0 99,00
TITLUL I I  BUNURI SI SERVICII 2A 255,10
TITLUL lX ALTE CHELTUIELT (rd.350 ta 352) 59 503,00

Asocialii s i fundatii 59.11 173,00
Suslineroa cultelor 59.12 330 00qEE!IU.1E!LSE-9APE4I (rd.354) 7A 798,50

Asigurari si asistenta sociala Fd.4't1+412+414+415+416+417 +4201 68.02 2.444,40
TITLUL I  CHELTUIELIDE PERSONAL 1 0 1 34432
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLIcE {Td387 51 780,00

Transferuri curente {rd.388) 51.01 780.00
Transferuri cate rnslitulii publice UAt/lS 51.01.01 780.00
CHELTUIELI UAIVS DIN AUTOFINANTATE 124.04
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 1 0 600 00
TITLUL I I  BUNURI SI SERVICII 20 180,00

TITLUL Vlll ASISTENTA SOCTALA (rd.395) 57 240,4e
Ajutoare sociale (rd.396) 57.42 240.08

Ajutoale sociale in numerar 57 02.01 244 08
Loc!inte,servicii si dezvoltare publica (rd.449+452+455+456+457) 70.02 900,00
CHELTUIELI CURENTE {rd.425 ta 427+430) 01 500.00
TITLJL I I  BUNURI SI SERVICII 20 500,00
TITLULVI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLIc€]TdJ87} 51 30 00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.435+,141) 70 370,00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE {rd.436) 71 370.00
PROTECTIA II4EDIULUI 74.02 670,00
CHELTUIELI CURENTE {rd.571 la 573+575+578) 0 1 670.00
TITLUL I I  BUNURI SI SERVICII 20 670,00
Locuinte,servicii 6i dezvoltare publica (rc|.449+452+455+456+4571 DSP .1.400,00
CHELTUIELI CURENTE ( td.425la 427+4301 01 1 3t8.00
TITLUL I  CHELTUIELIDE PERSONAL 1 0 675 00
TITLUL I I  BUNURI SI SERVICII 20 643,00
qEE!ME!I!E!4p!IAL Id.435+44.1 | 7A 82,00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE {rd.4361 7 1 E2,00
ALTE ACTIUNI ECONOMICE E7,10 100.00
TRANSPORTURI 44.02 3.515,00
CHELTUIELI CURENTE {rd.57' l  la 573+575+5781 01 1.100.00
TITLUL I I  BUNURI SI SERVICII 2A 1.100,00
CHELTUIELI DE CAPITAL {rd.583+589) 70 2.415,40
TITLUL x ACTIVE NEFltl*t*9|ARE (rd.584) 71 2 4 1 5 Q Q

Active fixe (incluliv redaratii capitate) lrd.585 ta 588) 71.01 2.415,00

ry
cHrRrTA 6.<}i \"4rffi'-

DEzvoLraRE 4.060,50
F U N c i o r { A R E ' 1 6 . 5 2 5 , 5 0
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TOTAL POSTURI DIN 

APARATUL PROPRIU 

92 

(82+10*) 

DEMNITARI 
FUNCŢIONARI 

PUBLICI 

PERSONAL 

CONTACTUAL 

T T C E T C E 

2 37 6 31 53 1 52 

VACANTE 25 0 10 4 6 15 0 15 

 * ÎN NUMĂRUL TOTAL DE 92 POSTURI SUNT INCLUSE SI10 POSTURI DIN SERVICIUL DE ASISTENTĂ SOCIALĂ  

SI MEDICALĂ COMUNITARĂ FINANTATE DIN CAPITOLELE BUGETARE 66.00 SI 68.00 
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6 11 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI IANCA 

CONSILIER PRIMAR 
AUDITOR 2 1 



 ORAȘUL IANCA 

JUDEȚUL BRAILA

de conducere de executie de conducere de executie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 CHIRIȚĂ FĂNEL GEORGE DEMNITAR PRIMAR

2 MIRCESCU MIRCEA DEMNITAR VICEPRIMAR

3 STERIAN ALEXANDRU SECRETAR SECRETAR I II S

4 POPESCU VASILICĂ CONSILIER PRIMAR CONSILIER PRIMAR I M

5 VACANT CONSILIER PRIMAR CONSILIER PRIMAR I M

6 VACANT COMPARTIMENT AUDIT AUDITOR I SUPERIOR S

7 ALECSĂNDRICĂ MIRELA SECRETARIAT ȘI RELAȚII PUBLICE CONSILIER I S

8 VACANT ** 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ 

COMUNITARĂ * *
ȘEF SERVICIU I II S

9 VACANT ** 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ 

COMUNITARĂ * *
CONSILIER I DEBUTANT S

10 VACANT ** 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ 

COMUNITARĂ * *
MEDIC S

11 VACANT ** 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ 

COMUNITARĂ * *
ASISTENT MEDICAL PL

12 VACANT ** 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ 

COMUNITARĂ * *
ASISTENT MEDICAL PL

13 CARAMAN EMILIA
 ** SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ 

COMUNITARĂ * *
CONSILIER I SUPERIOR S

14 OCHIAN STANCA
 ** SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ 

COMUNITARĂ * *
REFERENT III SUPERIOR M

15 PAVEL ROMICA 
** SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ 

COMUNITARĂ * *

REFERENT (MEDIATOR 

SANITAR)
I M

16
BULARCĂ GEORGIANA DANIELA 
** 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ 

COMUNITARĂ * *

REFERENT (ASISTENT 

MEDICAL COMUNITAR)
II PL

17 PUȘCAȘU DANIELA
 ** SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ 

COMUNITARĂ * *

REFERENT (ASISTENT 

MEDICAL COMUNITAR)
II PL

18 VACANT
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR
ȘEF BIROU I II S

19 GROSU LILIANA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR
ANALIST PROMAGATOR IA S

20 GAVRILESCU RALIȚA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR
CONSILIER I SUPERIOR S

21 DAN MIOARA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR
CONSILIER I PRINCIPAL S

22 STOICA ANIȘOARA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR
CONSILIER I PRINCIPAL S

23 CIUCAȘU VALERICA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR
CONSILIER I S

24 PREDESCU DORINA COMPARTIMENTUL JURIDIC CONSILIER JURIDIC I SUPERIOR S

25 VACANT COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL CONSILIER I DEBUTANT S

26 MOCANU MARIAN COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL CONSILIER I SUPERIOR S

27 CARAMAN SĂNDEL COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL CONSILIER I SUPERIOR S

28 VACANT COMPARTIMENTUL ARHIVĂ ARHIVAR VACANT M

29 VACANT
SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE  ȘI 

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL
ARHITECT ȘEF I II S

30 VACANT
SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE  ȘI 

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL
REFERENT III DEBUTANT M

31 VACANT
SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE  ȘI 

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL
REFERENT III DEBUTANT M

32 DOGĂRESCU MIOARA
SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE  ȘI 

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL
CONSILIER I SUPERIOR S

Nivelul 

studiilor
OBSERVATIISTRUCTURA

FUNCTIA DE 

DEMNITATE 

PUBLICA

FUNCTII PUBLICE

Clasa
Gradul 

profesional

Anexa 3 la H.C.L. nr.3/2016

NR. 

CRT.

Numele, prenumele/vacant, 

temporar vacant dupa caz

STATUL DE FUNCŢII

Nivelul 

studiilor

Functia contractuala

Treapta 

profesionala    

/grad

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI IANCA ȘI SERVICIILOR PUBLICE INFIINȚATE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2016

           PRIMAR,                 .                                                                                                                                     

FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ



33 PREDESCU LAURENȚIU
SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE  ȘI 

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL
CONSILIER I SUPERIOR S

34 MOȘESCU IONEL
SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE  ȘI 

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL
REFERENT III SUPERIOR M

35 BURDUCEA STELUȚA
SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE  ȘI 

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL
OPERATOR DATE II M

36 ROȘCA STĂNEL GEORGE
SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE  ȘI 

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL
ADMINISTRATOR IT  RECL I S

37 DEACU DANIEL CONSTANTIN
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ ȘI 

PROTECȚIE CIVILĂ
INSPECTOR DE SPECIALITATE IA S

38 VACANT COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE CONSILIER I SUPERIOR S

39 TURCU GEORGIANA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,  

COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
ȘEF SERVICIU I I S

40 CONDRUȚ LENUȚA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,  

COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
CONSILIER I DEBUTANT S

41 CIUCĂ MIOARA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,  

COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
CONSILIER I SUPERIOR S

42 CIUCĂ GHEORGHE
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,  

COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
CONSILIER I SUPERIOR S

43 BURLACU ELENA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,  

COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
INSPECTOR DE SPECIALITATE II S

44 HOȚESCU MIRON
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,  

COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
INSPECTOR DE SPECIALITATE II S

45 UNGUREANU ROXANA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,  

COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
OPERATOR DATE II M

46 MORTECIU LENUȚA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,  

COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
INSPECTOR DE SPECIALITATE II S

47 TEIȘ GHEORGHE COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ
CONSILIER MANAGER 

PROIECT
I SUPERIOR S

48 OTELEA FLORENTA COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ CONSILIER DEBUTANT S

49 VACANT COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ CONSILIER DEBUTANT S

50 VACANT COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ CONSILIER DEBUTANT S

51 VACANT COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ CONSILIER DEBUTANT S

52 VACANT COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ CONSILIER DEBUTANT S

53 VACANT COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ CONSILIER DEBUTANT S

54 VACANT COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ CONSILIER DEBUTANT S

55 VACANT COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ REFERENT DEBUTANT M

56 VACANT COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ REFERENT DEBUTANT M

57 VACANT COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ REFERENT DEBUTANT M

58 VACANT COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ REFERENT DEBUTANT M

59 VACANT SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ ȘEF SERVICIU I II S

60 BARBU MARIUS VALENTIN SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL I ASISTENT S

61 SPĂTARU TIBERIU SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL I PRINCIPAL S

62 FASOLE FLORIN SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III SUPERIOR M

63 JALBĂ SĂNDEL SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III PRINCIPAL M

64 MUCEA DUMITRU SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III SUPERIOR M

65 STATACHE GABRIEL SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III SUPERIOR M

66 LECA GEORGE SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL I ASISTENT S

67 MOSOR COSTICĂ SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III PRINCIPAL M

68 BARBIERU COSTICĂ SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III PRINCIPAL M

69 DEDU VIOREL NICOLAE SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III PRINCIPAL M

70 STANCIU GLICHERIE
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
ȘEF SERVICIU II S

71 MOȘESCU VERONICA
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
MAGAZINER I M

72
INSTRUCTOR DE DANS                               

DURLEA GHEORGHE

SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC

1/2 VACANT                                                      

1/2 REFERENT
I M

73 ILIE MIȚA
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
BIBLIOTECAR I M

           PRIMAR,                 .                                                                                                                                     

FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ



74 CLOSCA MIHAELA
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
INGRIJITOR I M

75 POPESCU COSTEL
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
MUNCITOR BULDOZERIST I M

76 TATU RADU
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
MUNCITOR UTILAJ TERASIER I M

77 BRÂNZĂ FĂNEL
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
MUNCITOR UTILAJ TERASIER I M

78 GUȘĂ ORLANDO
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
MUNCITOR II M

79 MATINCIU ION
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
MUNCITOR II M

80 IORDACHE ION
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
MUNCITOR II M

81 SERBAN TUDOREL 
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
MUNCITOR I M

82 COSTACHE GHEORGHE
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
MAISTRU ELECTRICIAN I M

83 MIHALACHE SĂNDEL
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
MUNCITOR ELECTRICIAN I M

84 OȚELEA GEORGE
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
MUNCITOR ELECTRICIAN I M

85 OȚELEA CRISTIAN COSMIN
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
MUNCITOR I M

86 BURDUCEA IONEL
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
ŞOFER I M

87 ONICA NECULAI
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
ŞOFER I M

88 OȚEL MARIUS
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
ŞOFER I M

89 MOISE MARIAN IULIAN
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
ŞOFER I M

90 BERCHIU COSTEL
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
MUNCITOR II M

91 PORUMBESCU GHEORGHE
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
ADMINISTRATOR I M

92 LAZAR GHEORGHE
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV 

GOSPODĂRESC
MUNCITOR II M

 Funcţia                                                Nr. posturi Ocupate Vacante Total

Nr. total de funcţii publice 27 10 37

Nr. total de funcţii publice de conducere 2 4 6

Nr. total de funcţii publice de execuţie 25 6 31

Nr. total de funcţii contactuale 40 15 55

Nr. total de funcţii contractuale de conducere 3 0 3

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 35 15 50

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. Nr. 

63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 

completările ulterioare

67 25 92

Nr. total de funcţii din instituţie 67 25 92

PRIMAR,                                                                                                                                                                                                                                                                      

FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ

 



Functia publica

Nr. maxim 

de functii 

publice

Nr. de 

functii 

publice 

ocupate

Nr. de 

functii 

publice 

vacante

Nr. maxim 

de functii 

publice care 

vor fi 

infiintate

Nr. maxim 

de functii 

publice 

supuse 

reorganizarii

Nr. maxim 

de functii 

publice 

rezervate 

promovarii

Nr. Maxim 

de functii 

publice 

rezervate 

promovarii 

rapide

Nr. maxim 

de functii 

publice care 

vor fi 

ocupate prin 

recrutare

Secretar al consiliului local 1 1 0 0 0 0 0 0

Sef serviciu 4 1 3 0 0 1 0 1

Sef birou 1 0 1 0 0 0 0 0

Total categoria functionari publici de conducere 6 2 4 0 0 1 0 1

auditor clasa I grad profesional debutant 1 0 1 0 0 0 0 1

consilier juridic clasa I grad profesional superior 1 1 0 0 0 0 0 0

consilier clasa I grad debutant 3 1 2 0 0 1 0 2

consilier clasa I grad profesional asistent 2 2 0 0 0 0 0 0

consilier clasa I grad profesional principal 3 3 0 0 0 0 0 0

consilier clasa I grad profesional superior 10 9 1 0 0 0 0 0

Total functii publice clasa I 20 16 4 0 0 1 0 3

referent clasa III grad profesional debutant 2 0 2 0 0 0 0 2

referent clasa III grad profesional principal   4 4 0 0 0 4 0 0

referent clasa III grad profesional superior 5 5 0 0 0 0 0 0

Total functii publice clasa III 11 9 2 0 0 4 0 2

Total functii publice executie 31 25 6 0 0 5 0 5

Total functii publice 37 27 10 0 0 6 0 6

PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2016

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI IANCA - JUDETUL BRAILA                                                                                           ANEXA NR.4 LA HCL 3/2016                                                                                 

PRIMAR,

FANEL GEORGE CHIRITA
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H O T Ă R Â R E A   Nr.4
din 28 ianuarie 2016

privind: aprobarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a
oraşului Ianca pe anul 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 28 ianuarie 2016;
Având în vedere:
-Decizia nr.36/30.12.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind repartizarea pe unităţi a

administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local pe anul 2016;

-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.101, art.103 alin.(2), art.104, art.105 şi art.111
alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-dispoziţiile art.16 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;

-referatul de aprobare al primarului, notele de fundamentare ale conducerilor unităţilor de învăţământ, precum  şi
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Se aprobă bugetul Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca pe anul 2016 în sumă totală de 2.607
mii lei, din care 40 mii lei venituri din autofinanțare, cu următoarea structură: -2.167 mii lei din TVA pentru cheltuieli
de personal; -30 mii lei din bugetul local pentru cheltuieli de transport; -347 mii lei pentru bunuri şi servicii, din care
292 mii lei din TVA, 40 mii lei din venituri proprii și 15 mii lei din bugetul local; -63 mii lei din bugetul local pentru
burse elevi, potrivit anexelor nr.1 și 1A.

Art.2.-Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca pe anul 2016 în sumă totală de 1.826 mii
lei, din care 88 mii lei venituri din autofinanțare, cu următoarea structură: -1.560,5 mii lei pentru cheltuieli de personal
din care 1.480 mii lei din TVA și 80,5 mii din venituri proprii; -27 mii lei din bugetul local pentru cheltuieli de transport;
-213,5 mii lei pentru bunuri şi servicii, din care 176 mii lei din TVA, 7,5 mii lei din venituri proprii și 30 mii din bugetul
local; -25 mii lei din bugetul local pentru burse elevi, potrivit anexelor nr.2 și 2A.

Art.3.-Se aprobă bugetul Şcolii Gimnaziale Plopu pe anul 2016 în sumă totală de 833 mii lei, cu următoarea
structură: -711 mii lei din TVA pentru cheltuieli de personal; -9 mii lei din bugetul local pentru cheltuieli de transport; -
83 mii lei din TVA pentru bunuri şi servicii; -30 mii lei din bugetul local pentru burse elevi, potrivit anexei nr.3.

Art.4.-Se aprobă bugetul Grădiniţei Ianca pe anul 2016 în sumă totală de 407 mii lei, cu următoarea structură:-
347 mii lei din TVA pentru cheltuieli de personal; -60 mii lei din TVA pentru bunuri şi servicii, potrivit anexei nr.4.

Art.5.-Din valoarea chiriilor/redevențelor încasate din închirierea/concesionarea spațiilor, o cotă de 50% se face
venit la bugetul local şi diferenţa de 50% se face venit la bugetul unității de învățământ care a încheiat contractul.

Art.6.-Directorii unităţilor de învăţământ, în calitate de ordonatori terţiari de credite, răspund de încadrarea în
cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei hotărâri.

Art.7.-Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet, prin

grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale

nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel CIUCAȘU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



LICEUL TEORETIC C-TIN ANGELESCU anexa nr. 1 la HCL 4/28,01,2016

NR.________/________2016

                                                    BUGETUL DE  VENITURI SI CHELTUIELI PE  ANUL 2016

DENUMIREA  INDICATORILOR Cod rand Cod indicator AN 2016

TOTAL VENITURI din care: 2567000

        Sume alocate din TVA 2459000

Cheltuieli de personal 10 2167000

Cheltuieli materiale 20 292000

Sume alocate din bugetul local pentru: 108000

transport cadre didactice 10 30000

cheltuieli materiale 20 15000

burse elevi 59 63000

TOTAL CHELTUIELI 1 2567000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2 10 2197000

Cheltueli salariale in bani 3 10.01 1776000

   Salarii de baza 4 10.01.01 1668000

   Salarii de merit 5 10.01.02 0

   Indemnizatie de conducere 6 10.01.03 0

   Spor de vechime 7 10.01.04 0

   Sporuri pentru conditii de munca 8 10.01.05 0

   Alte sporuri 9 10.01.06 6000

   Ore suplimentare 10 10.01.07 0

   Fond de premii 11 10.01.08 0

   Prima de vacanta 12 10.01.09 0

   Fond pentru posturi ocupate prin cumul 13 10.01.10 34000

   Fond aferent platii cu ora 14 10.01.11 68000

   Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 15 10.01.12 0

   Indemnizatii de delegare 16 10.01.13 0

   Indemnizatii de detasare 17 10.01.14 0

  Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18 10.01.15 0

   Alte drepturi salariale in bani 19 10.01.30 0

Cheltueli salariale in natura 20 10.02 30000

   Transportul la si de la locul de munca 21 10.02.05 30000

   Alte drepturi salariale in natura 22 10.02.30 0

Contributii 23 10.03 391000

   Contributii de asigurari sociale de stat 24 10.03.01 290000

   Contributii de asigurari de somaj 25 10.03.02 10000



   Contributii de asigurari sociale de sanatate 26 10.03.03 66000
   Contributii de asigurari pentru accidente de munca 

si boli profesionale 27 10.03.04 5000

   Contributii pentru indemnizatii boala 28 10.03.06 20000

   Fond de garantare 29 10.03.07 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30 20 307000

Bunuri si servicii 31 20.01 266500

   Furnituri de birou 32 20.01.01 7500

   Materiale pentru curatenie 33 20.01.02 20000

   Incalzit, Iluminat si forta motrica 34 20.01.03 150000

   Apa, canal si salubritate 35 20.01.04 22000

   Carburanti si lubrifianti 36 20.01.05 5000

   Piese de schimb 37 20.01.06 4000

   Transport 38 20.01.07 0

   Posta, telecomunicatii, radio tv, internet 39 20.01.08 13000

   Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 40 20.01.09 20000

   Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 41 20.01.30 25000

Reparatii curente 42 20.02 15000

Hrana 43 20.03 0

   Hrana pentru oameni 44 20.03.01 0

   Hrana pentru animale 45 20.03.02 0

Medicamente si materiale sanitare 46 20.04 500

   Medicamente 47 20.04.01 500

   Materiale sanitare 48 20.04.02 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar 49 20.05 17000

   Uniforme si echipament 50 20.05.01 3000

   Lenjerie si accesorii de pat 51 20.05.03 0

   Alte obiecte de inventar 52 20.05.30 14000

Deplasari, detasari, transferari 53 20.06 5000

   Deplasari interne, detasari, transferari 54 20.06.01 5000

   Deplasari interne in strainatate 55 20.06.02 0

Materiale de laborator 56 20.09 0

Carti, publicatii si materiale documentare 57 20.11 1000

Consultanta si expertiza 58 20.12

Pregatire profesionala 59 20.13 2000

Protectia muncii 60 20.14 0

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 121 59 63000

Burse 122 59.01 63000

                  DIRECTOR, CONTABIL SEF,

   Prof. DRAGOMIR EMIL STEFANUT Ec. ALEXE MARIA
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LICEUL TEHNOLOGIC,,NICOLAE ONCESCU"

ANEXA 2 LA H.C.L. {28.0i.2016

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2016
DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand uod rndrcalorAN 2016

sume.lefalcate din TVA -total, din care: 2 1656000

Denau cheltuieli cu salariile 3 1480000

Dentru cheltuieli materiale 176000
sume de la buoetul local. toal. din carc: 5 820!!
oentru transoortul cadrelor didactice 6 27000
pentru reparatii curente 7 30000
oentru Dlata burselor sociale
TOTA|TCHF|TIIFt ' t  t .  -ra-.r: i t

--+ 25000
W-?-3-dd0n

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1 0

Ghelluoli salarlale in bani 10.01 1206700

Salarii de baza 4 10 .01 .01 1100000

Sala i de merit 5 10 .01 .02 0

lndemnizatie de conducere 6 10.01 .03 0

Soor de vechime 7 10.01.04 c
Soorud Dentru conditiide munca I ' 10 .01 .05 c
Alte sporuri s 10.0'1.06 840(

Ore suplimentare 1 0 10.01.07 0

Fond de oremii 1 1 10.01 .08 0

Prima de vacanta 1 2 10 .01 .09 0

Fond pentru posturi ocuoate prin cumul 10 .01 .10 0

Fond aferent platii cu ora 1 0 . 0 1 . 1 1 98300

lndemnizatii olatite unor Dersoane din afara unitatii 1 5 10.01.12 0

Indemnizatii de deleqare 10 .01  13 0

lndemnizatii de detasare 1 7 10.01.14 0

Alocatii oenku kansportul la si de la loculde munca 1 8 '10 .01 .15 0

Alte drepturi salariale in bani 1 9 10 .01 .30 0

Gheltueli salariale in natura 20 10,o2 27000

Transoortul la si de la locul de munca 10.02.05 0

Alte drcpturi salariale in natura 22 10.02.30 27000

Contributii t0.03 273300

Contributiide asiqurari sociale de stat 24 10.03.01 190900

Contdbutii de a6iaurari de soma 25 10.03.02 6100

Cont butiide asiqurari sociale de sanatate 26 10.03 .03 63000

Contribltiide asigurari pentii accidente de munca
si boli Drofesionale 27 10.03.04 2700

Contributii oentru indemnizatii boala 28 10.03.06 '10600

Fond de qarantare 29 10.03.07 0



TITLIJL:I BUNURI SI SERVICII 30 20 206000

Bunu.i si servicii 20.o1 167000

Furnituride birou 20.01.01 5200

Materiale oentru curatenre 33 20.41 .42 10000

Incalzit ll!minat si forta mot ca 20.01 03 1 1 5 0 0 0

Apa, canal si salubritate 35 20 01.04 10000

Carburanti si lubrifianti 36 20.0'1.05 0

Piese de schimb 37 20.01.06 0

Tfansport 38 20.01 .07 0

Posta. telecomunicatii. radio tv, internet 39 20 .01 .08 4000

Mate ale sl prestari de seaviciicu caracter
functional 40 20.01 09 12800

Alie bunuri si servicii pentru intfetinere si functionare 4 1 20.01.30 1000c

ReDaratii curente 42 20.02 30000
Hrana 43 20.03 !

H€na pentru oameni 20.03.01 0

Hrana Dentru animale 20.03.02 0

Medicamente si materiale sanitare 46 20,04 0

Medicamente 2A.04.01 0

l\Iateriale saniiare 48 20 04.02

Bunuride natura obiectelor de inventar 49 20,05 5000

lJniforme si echipament 50 20.05.01 0

Lenierie siaccesori i  de pat 51 20.05.03 0

Alte obiecte de lnventar 52 20.05.30 5000

Deplasari, detasari, transferad 53 20,06 4000

Deolasari interne. detasad, tfansferad 54 20.06.01 4000

DeDlasafi interne in strainatate 55 20.46.42

Materiale de laborator 20,09

Carti. Dublicatii si materiale documentare 20,1'l 0

Consultantasi expediza 20,12

Calificarea, perfectionarea si specializarea prof. a
salariatilor 20,13
Paotectia muncii 60 20,14
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 121 25000
Burse '122 59,01 25000

I
CONTABIL SEF.
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!,' t' \i

Ec. BACIU DANIELAProf
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SCOALA GIMNAZIALA PLOPU

ANEXA 3 LA H.C.L. 4/28.01.2016

                      BUGETUL DE  VENITURI SI CHELTUIELI 2016
DENUMIREA  INDICATORILOR Cod rand Cod indicator AN 2016

TOTAL VENITURI 1 833000

sume defalcate din TVA  -total, din care: 2 794000

 pentru cheltuieli cu salariile 3 711000

pentru cheltuieli materiale 4 83000

sume de la bugetul local- total, din care: 5 39000

pentru transportul cadrelor didactice 6 9000

pentru plata burselor sociale 7 30000

DENUMIREA  INDICATORILOR Cod rand Cod indicator AN 2016

TOTAL CHELTUIELI 1 833000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2 10 720000

Cheltueli salariale in bani 3 10.01 580200

   Salarii de baza 4 10.01.01 537200

   Salarii de merit 5 10.01.02 0

   Indemnizatie de conducere 6 10.01.03 0

   Spor de vechime 7 10.01.04 0

   Sporuri pentru conditii de munca 8 10.01.05 0

   Alte sporuri 9 10.01.06 4000

   Ore suplimentare 10 10.01.07 0

   Fond de premii 11 10.01.08 0

   Prima de vacanta 12 10.01.09 0

   Fond pentru posturi ocupate prin cumul 13 10.01.10 22000

   Fond aferent platii cu ora 14 10.01.11 17000

   Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 15 10.01.12 0

   Indemnizatii de delegare 16 10.01.13 0

   Indemnizatii de detasare 17 10.01.14 0

  Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18 10.01.15 0

   Alte drepturi salariale in bani 19 10.01.30 0

Cheltueli salariale in natura 20 10.02 9000

   Transportul la si de la locul de munca 21 10.02.05 0

   Alte drepturi salariale in natura 22 10.02.30 9000

Contributii 23 10.03 130800

   Contributii de asigurari sociale de stat 24 10.03.01 91700

   Contributii de asigurari de somaj 25 10.03.02 3000

   Contributii de asigurari sociale de sanatate 26 10.03.03 30200

   Contributii de asigurari pentru accidente de munca 

si boli profesionale 27 10.03.04 900

   Contributii pentru indemnizatii boala 28 10.03.06 5000

   Fond de garantare 29 10.03.07 0



TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30 20 83000

Bunuri si servicii 31 20.01 62000

   Furnituri de birou 32 20.01.01 3000

   Materiale pentru curatenie 33 20.01.02 6000

   Incalzit, Iluminat si forta motrica 34 20.01.03 36000

   Apa, canal si salubritate 35 20.01.04 4000

   Carburanti si lubrifianti 36 20.01.05 0

   Piese de schimb 37 20.01.06 0

   Transport 38 20.01.07 0

   Posta, telecomunicatii, radio tv, internet 39 20.01.08 2000

   Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 40 20.01.09 6000

   Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 41 20.01.30 5000

Reparatii curente 42 20.02 15000

Hrana 43 20.03 0

   Hrana pentru oameni 44 20.03.01 0

   Hrana pentru animale 45 20.03.02 0

Medicamente si materiale sanitare 46 20.04 0

   Medicamente 47 20.04.01 0

   Materiale sanitare 48 20.04.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar 49 20.05 3000

   Uniforme si echipament 50 20.05.01 0

   Lenjerie si accesorii de pat 51 20.05.03 0

   Alte obiecte de inventar 52 20.05.30 3000

Deplasari, detasari, transferari 53 20.06 3000

   Deplasari interne, detasari, transferari 54 20.06.01 3000

   Deplasari interne in strainatate 55 20.06.02

Materiale de laborator 56 20.09

Carti, publicatii si materiale documentare 57 20.11

Consultanta si expertiza 58 20.12

Calificarea, perfectionarea si specializarea prof. a 

salariatilor 59 20.13

Protectia muncii 60 20.14

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 121 59 30000

Burse 122 59.01 30000

                  DIRECTOR, CONTABIL SEF,

   Prof. NEGOITA MIHAI LIVIU Ec. BACIU DANIELA



GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IANCA anexa nr. 4  la HCL 4/28,01,2016

NR.________/________2016

                                                    BUGETUL DE  VENITURI SI CHELTUIELI PE  ANUL 2016

DENUMIREA  INDICATORILOR Cod rand Cod indicator AN 2016

TOTAL VENITURI din care: 407000

        Sume alocate din TVA 407000

Cheltuieli de personal 10 347000

Cheltuieli materiale 20 60000

Sume alocate din bugetul local pentru: 0

transport cadre didactice 10 0

cheltuieli materiale 20 0

burse elevi 59 0

TOTAL CHELTUIELI 1 407000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2 10 347000

Cheltueli salariale in bani 3 10.01 279000

   Salarii de baza 4 10.01.01 265000

   Salarii de merit 5 10.01.02 0

   Indemnizatie de conducere 6 10.01.03 0

   Spor de vechime 7 10.01.04 0

   Sporuri pentru conditii de munca 8 10.01.05 0

   Alte sporuri 9 10.01.06 2000

   Ore suplimentare 10 10.01.07 0

   Fond de premii 11 10.01.08 0

   Prima de vacanta 12 10.01.09 0

   Fond pentru posturi ocupate prin cumul 13 10.01.10 7000

   Fond aferent platii cu ora 14 10.01.11 5000

   Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 15 10.01.12 0

   Indemnizatii de delegare 16 10.01.13 0

   Indemnizatii de detasare 17 10.01.14 0

  Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18 10.01.15 0

   Alte drepturi salariale in bani 19 10.01.30 0

Cheltueli salariale in natura 20 10.02 0

   Transportul la si de la locul de munca 21 10.02.05 0

   Alte drepturi salariale in natura 22 10.02.30 0

Contributii 23 10.03 68000

   Contributii de asigurari sociale de stat 24 10.03.01 45000

   Contributii de asigurari de somaj 25 10.03.02 2000



   Contributii de asigurari sociale de sanatate 26 10.03.03 15000
   Contributii de asigurari pentru accidente de munca 

si boli profesionale 27 10.03.04 1000

   Contributii pentru indemnizatii boala 28 10.03.06 5000

   Fond de garantare 29 10.03.07 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30 20 60000

Bunuri si servicii 31 20.01 51000

   Furnituri de birou 32 20.01.01 3000

   Materiale pentru curatenie 33 20.01.02 6000

   Incalzit, Iluminat si forta motrica 34 20.01.03 25000

   Apa, canal si salubritate 35 20.01.04 2000

   Carburanti si lubrifianti 36 20.01.05 0

   Piese de schimb 37 20.01.06 0

   Transport 38 20.01.07 0

   Posta, telecomunicatii, radio tv, internet 39 20.01.08 1000

   Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 40 20.01.09 5000

   Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 41 20.01.30 9000

Reparatii curente 42 20.02 0

Hrana 43 20.03 0

   Hrana pentru oameni 44 20.03.01 0

   Hrana pentru animale 45 20.03.02 0

Medicamente si materiale sanitare 46 20.04 0

   Medicamente 47 20.04.01 0

   Materiale sanitare 48 20.04.02 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar 49 20.05 6000

   Uniforme si echipament 50 20.05.01 0

   Lenjerie si accesorii de pat 51 20.05.03 0

   Alte obiecte de inventar 52 20.05.30 6000

Deplasari, detasari, transferari 53 20.06 2000

   Deplasari interne, detasari, transferari 54 20.06.01 2000

   Deplasari interne in strainatate 55 20.06.02 0

Materiale de laborator 56 20.09 0

Carti, publicatii si materiale documentare 57 20.11 1000

Consultanta si expertiza 58 20.12

Pregatire profesionala 59 20.13 0

Protectia muncii 60 20.14 0

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 121 59 0

Burse 122 59.01 0

                  DIRECTOR, CONTABIL SEF,

   Prof. CONDRUT VALENTINA ROBERTINA Ec. ALEXE MARIA



H O T Ă R Â R E A   Nr.5
din 28 ianuarie 2016

privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 28 ianuarie 2016;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(2) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice

locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.14 din Hotărârea Consiliului Local nr.3/2016 privind aprobarea bugetului centralizat al

oraşului Ianca pe anul în curs, prin care s-au alocat fonduri pentru finanţarea activităților aflate în gestiunea
directă a Direcţiei Serviciilor Publice;

-referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice cu fundamentarea bugetului pe
anul 2016 şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al orașului Ianca, la venituri în sumă totală de 1.400.000 lei, din care 24.600 lei
reprezintă excedentul anilor precedenți, iar la cheltuieli în sumă totală de 1.400.000 lei, din care 675.000 lei
cheltuieli de personal, 643.000 lei bunuri și servicii și 82.000 lei cheltuieli de capital,.

(2) Sinteza bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2016 la venituri şi cheltuieli, pe capitole,
subcapitole, titluri şi articole, este prevăzută în anexa nr.1.

Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2016 un număr total de 33 de posturi în aparatul propriu al Direcţiei
Serviciilor Publice, din care 4 funcţii publice şi 29 posturi de personal contractual.

(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2016 ale Direcţiei Serviciilor Publice
sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3.

Art.3.-Se aprobă Planul lucrărilor de reabilitare și dezvoltare pe anul 2016 în sumă de 59.500 lei,
potrivit anexei nr.4.

Art.4.-În calitate de ordonator terţiar de credite, directorul Direcţiei Serviciilor Publice răspunde de
încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2016, aprobate potrivit prevederilor art.1-3.

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.

Art.6.-Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel CIUCAȘU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



.5

d

h
!r l;i

#$:"ffig,€ffi/
E 6

E

j

e

q

.E
LL
<l

|l-

l'

tL
c.j

!!.l

.9

.s

.9
E

o

r,rJ
e,
z
tr
z

fi
2

F
!J

F
z

F

F

ut
Fz

d.
!zut

lrJ

utz

tr
2
IJJ

E
d

2

e
F

ul

c

:E

.g
'6

.2

E

.5

'E

5

.E

a

euJ

z
I!

d,

z

.i

t
E

E

t

'1' t
6

E 2 I
e

E

.9

.=
E

E

E
2

E

e
g

UI
d.

5

N

fi
z
tr

F
z
UJ

F

UJ
2
&.

E

=z
lrJ

J

tr
=

F
z

d

z
o

6

g

E

.E

E
2

(o
o
N

o
ct
N

o

o

uo
J
d
f
E 9
z d
l! ol
> J
< =
H <
f r z
=

F
uJ
o

z

;
I
m
-
u
o
=
I

uJ

F
UJ
E



E b

F
t
!

i-

: x

s

aluEsa F nqd a6uts
aeu[s6p as.6nq .]rp.rc €rEr uro

E E

s

=

g

I
i

,i

5
!

fi _3

E

3

c
g

€

E

e

I

.c

p

5

6
g

A g

d e

E

8
3

g

E

t

6

q

c
I

s
;

E
E
€

E

I

cg

3

3
3

E
frsE

E
I

t

a

5
E
3
3

3

E
E

€
!
I

g
e

-s
E

I

.E
e

I
E
e

,s
E

g

p

& p

N

€

|lt

I

r!
0)

r!
.9

5 a

!! iJ
= E
E i

< : ;
c >u,t t:
5 , ;s '
E !

ct
N

*

6

t r 5g ?



-c
Sl+-z
4 9  \ )
9 -
F i
d U

f

E

t laz

F

:

l

4uEs.r ro[etd r r.E! ts
aleulF.p.reF6nq atrp.F .r€c u c

a

E E

!
!
3

E
E

'E

E

I
g

E

.E

E
I
3

;

I

e
E

E

E
b

I
;

E

.!

p

i

.q

g

g

E

s E

6 E

€ E
.E i

# !

9 0

. 1 E

; s
6 E

5

d

3

;
5

d

n

E

E

5 I
9

B

3

3

I

9

E

I
p
3
P

g

E

E

€
.g

E

3
-!
E

3



Anexa 3 HCL 5/28.01.2016

de conducere de execuție
de 

conducere
de execuție

1 Dumitrache  Anca director executiv I II S

Financiar

2 Popa Safta Referent financiar I A M

3 Lungu Valerica consilier I superior S

4 Gheorghe Marcela casier M

5 Aramă Mita Viorica casier M

Relații  publice

6 Toader Georgeta consilier I superior S

7 Trufașu Marius administrator date S

8 vacant unic consilier I superior S

Protecția mediului

9 vacant unic resp. prot.mediului S

Colectare și valorificare deșeuri municipale

10 Banu Fănica lucrător salubrizare G

11 Banu Petrache lucrător salubrizare G

12 Beldiman Steluța lucrător salubrizare

13 Beldiman Nicu muncitor nec. G

14 Iosif  Garofița lucrător salubrizare

15 Iosif Nicu lucrător salubrizare

16 Micu Angela lucrător salubrizare M

17 Toader Vasile lucrător salubrizare

18 Toader Liviu Ciprian  sortator deșeu reciclabil G

19 Săndulescu Gheorghe strungar M

20 Beceanu Grigoraș șofer M

21 Parnică Doru șofer G

22 vacant unic munc.în lucr.publice G

23 vacant unic  mecanic utilaje salubritate M

Colectare și valorificare deșeu biodegradabil

24 Stroe Laurențiu șofer M

25 Gatiu Ionel lucrător salubrizare M

26 Pantazi Iosif lucrător salubrizare G

Gestionare câini fără stăpân

27 Coman Vasile lucrător salubrizare G

28 vacant unic șofer M

29 vacant unic tehnician veterinar M

Nivelul 

studiilor
Structură organizatorică/compartimente

Clas

a

Gradul 

profesional

Consiliul Local al Orașului Ianca

Nr. 

Crt.

Numele și 

prenumele/vacant, temporar 

vacant

Direcția Serviciilor Publice                                                                      STAT DE FUNCŢII

Nivelul 

studiilor

Funcția contractuală
Treaptă 

profesio

nală/gra

d



Administrare domeniu public și privat UAT

30 Vlăduc Costică lucrător salubrizare G

31 Dinu Toader muncitor nec. G

32 vacant unic asistent med. comunitar M

33 vacant unic lucrător comercial M

         Funcţia         Număr posturi Total

Nr. total de funcţii publice 4

Nr. total de funcţii publice de conducere 1

Nr. total de funcţii publice de execuţie 3

Nr. total de funcții contractuale de conducere

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 29

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din 

O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare

ing. Dumitrache Anca,director 

executiv

Nr. total de funcţii din instituţie 33

Numele şi prenumele, 

funcţia deţinută, 

semnătura şi ştampila 

(în original) 

conducătorului 

instituţiei publice 



CONSILIUL  LOCAL AL  ORAȘULUI  IANCA 

DIRECȚIA  SERVICIILOR  PUBLICE                                                                         
       România,815200 Brăila,Ianca, Str. Gării nr.6 

    Tel/fax 40-239-668806; dsp_ianca@yahoo.com 

                     CF  RO 13985051 
 

Anexa nr.2 HCL 5/28.01.2016 

                                   ORGANIGRAMA 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Director executiv, 
Ing.Dumitrache Anca 

 
 

CONSILIUL LOCAL IANCA 

PRIMAR 

DIRECTOR  EXECUTIV 
FP                              1C 

FP                         COMPARTIMENT   FINANCIAR                             1E         

PC                                                                                                     3E 

                                                                                                   

F.P                 COMPARTIMENT  RELAȚII  PUBLICE                              2E 
PC                                                                                                              1E 

P.C                COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI                      1E         

1C 

 COLECTARE ȘI VALORIFICARE  DEȘEURI MUNICIPALE 
P.C.                                                                                                                       14E 

 COLECTARE ȘI VALORIFICARE  DEȘEURI BIODEGRADABILE 
P.C.                                                                                                                        3E 

 GESTIONARE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN 
P.C.                                                                                                                        3E 

 ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT UAT 

P.C.                                                                                                                                    4E 

TOTAL PERSONAL                       33 
FUNCTII PUBLICE                          4 

- DE CONDUCERE   1 
- DE EXECUTIE        3 

PERSONAL CONTRACTUAL      29 

- DE EXECUTIE      29 



 



CONSILIUL  LOCAL AL  ORAȘULUI  IANCA 

DIRECȚIA  SERVICIILOR  PUBLICE                                                                         
       România,815200 Brăila,Ianca, Str. Gării nr.6 

    Tel/fax 40-239-668806; dsp_ianca@yahoo.com 

                     CF  RO 13985051 
                               
 

Anexa 4 HCL 5/28.01.2016 
 
 

 

                 Planul lucrărilor de  reabilitare și dezvoltare pe anul 2016 
 
 
 
                                                                                                                   Lei  

Nr. 
Crt. 

Cheltuieli de capital Valoare,lei 

1. Lucrări reabilitare acoperiș sediu administrativ 59 500 
   

                                  Total general 59 500 

 
 
 
 
 
 
 

Director executiv, 
Ing.Dumitrache Anca 

 

 

 

 

mailto:dsp_ianca@yahoo.com


H O T Ă R Â R E A   Nr.6
din 28 ianuarie 2016

privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Unităţii de Asistenţă Medico Socială din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 28 ianuarie 2016;
Având în vedere :
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.7 şi art.8 din Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de

asistenţă medico-sociale, aprobate prin HG nr.412/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) şi art.5 din H.G.nr.459/2010, pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii

acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială,
coroborate cu dispozițiile art.7 din H.G.nr.978 din 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru
serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de
întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

-dispoziţiile art.2 din H.G.nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru
consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte cu
dizabilități și persoanelor vârstnice;

-referatul de aprobare al primarului, raportul directorului UAMS Ianca cu fundamentarea bugetului pe anul 2016 şi
raportul comisiei de specialitate  nr.2 din cadrul consiliului local;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Unităţii de Asistenţă Medico Socială din
subordinea Consiliului local al orașului Ianca, în sumă de 904.000 lei, din care 600.000 lei cheltuieli de personal și
304.000 lei cheltuieli cu bunuri și servicii, potrivit anexei nr.1.

(2) În bugetul aprobat potrivit alin.(1) sunt cuprinse şi sumele contractate de Unitatea de Asistenţă Medico
Socială cu Direcţia de Sănătate Publică a județului Brăila pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi
salarizarea personalului de specialitate, cele provenite din contribuţia persoanelor asistate, precum şi alte venituri
realizate din sponsorizări, donaţii, etc.

Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2016 un număr total de 29 posturi personal contractual în aparatul propriu al
Unităţii de Asistenţă Medico Socială.

(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2016 ale Unităţii de Asistenţă Medico Socială
sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3.

Art.3.-Directorul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Ianca, în calitate de ordonator terţiar de credite, răspunde
de încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2016, aprobate potrivit prevederilor art.1-2.

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.

Art.5.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale

nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel CIUCAȘU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395















H O T Ă R Â R E A   Nr.7
din 28 ianuarie 2016

privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 28
ianuarie 2016;

Având în vedere :
-dispoziţiile art.30 alin.(1), art.32 alin(3) şi art.33 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările
şi completările ulterioare;

-dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin(2) şi art.15 alin.(2) din Legea protecției civile nr.481/
2004-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-dispoziţiile art.2 din H.G. nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de asigurare cu
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

-dispoziţiile art.50 din Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în
situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.1184/2006;

-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2
din cadrul consiliului local;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Se aprobă Planul de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2016, potrivit
Anexelor nr.1, 1A şi 1B   care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de
preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel CIUCAȘU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



 

 

 

 

 
 
 

           ANEXĂ LA H.C.L NR.7/2016 
      ANEXA NR.1 

   COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                                                                                                                                           A V I Z A T, 

ŞEFUL STRUCTURII FINANCIAR-CONTABILE 

 

P L A N U L 

pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2016  

 

                                     P R I M A R,                        ÎNTOCMIT, 

  FĂNEL GEORGE CHIRIŢĂ        ing. DEACU DANIEL C-TIN 

Nr.  
Crt. 

FUNCŢII DE SPRIJIN 
TOTAL 

CHELTUIELI 
(col.3+4) 

CHELTUIELI 
MATERIALE 

CHELTUIELI 
DE CAPITAL 
(COL.5+6+7) 

Din care: 

Lucrări de 
investiţii în 
continuare 

Lucrări de 
investiţii noi 

Alte cheltuieli 
de investiţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora 5.300 5.300 - - - - 

2 Informarea, înştiinţarea şi avertizarea 72.680 2.680 70.000 70.000 - - 

3 Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor - - - - - - 

5 Căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor 1.030 1.030 - - - - 

6 Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate 6.392 6.392 - - - - 

7 Acordarea asistenţei medicale de urgenţă 1.700 1.700 - - - - 

8 Prevenirea îmbolnăvirilor în masă - - - - - - 

9 Localizarea şi stingerea incendiilor 1.211 1.211 - - - - 

10 Neutralizarea efectelor materialelor periculoase - - - - - - 

11 Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse 18.800 18.800 - - - - 

12 Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate - - - - - - 

13 Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate - - - - - - 

14 Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate 4.830 4.830 - - - - 

16 Efectuarea depoluării şi decontaminării - - - - - - 

17 Menţinerea şi restabilirea ordinii publice 264 264 - - - - 

18 Logistica intervenţiei - - - - - - 

19 Reabilitarea zonei afectate 256 256 - - - - 

20 Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă 3.140 3.140 - - - - 

T  O  T  A  L 115.603 45.603 70.000 70.000 - - 

 

R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   B R Ă I L A 
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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                           ANEXA NR.1A 

 
                                                                                                                             A V I Z A T, 

ŞEF COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

 
P L A N U L 

pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2016  

 
  P R I M A R,         ÎNTOCMIT, 
         FĂNEL GEORGE CHIRIŢĂ    ING. DEACU DANIEL C-TIN 

Nr.  

FUNCŢII DE SPRIJIN 

F  O  R  Ţ  E Grad de 
asigurare 

(%) 
Observaţii 

Crt. Necesar Existent Deficit 

1   
Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a 
efectelor negative ale acestora 2 1 1 50   

2   Informarea, înştiinţarea şi avertizarea 7 3 4 43   

3   Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor 1 1 - 100   

4   Căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor 7 2 5 29 colab. Garda 2 

5   Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate 7 3 4 43 colab. Garda 2 

6   Acordarea asistenţei medicale de urgenţă 3 2 1 67 colab. SMURD 

7   Prevenirea îmbolnăvirilor în masă 3 - 3 -   

8   Localizarea şi stingerea incendiilor 20 20 - 100 colab. Garda 2 

9   Neutralizarea efectelor materialelor periculoase 7 7 - 100 colab. Garda 2 

10  

  
Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, 
persoanelor evacuate şi altor resurse 4 4 - 100   

11  

  
Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, 
instalaţiile şi amenajările afectate - - - -   

12  

  
Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele 
afectate sau evacuate 2 2 - 100   

13  

  
Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau 
evacuate 4 2 - 50   

14  

  Efectuarea depoluării şi decontaminării 3 - 3 -   

15  

  Menţinerea şi restabilirea ordinii publice 9 9 - 100 Pol.Locală  

16  

  Logistica intervenţiei 1 1 - 100   

17  

  Reabilitarea zonei afectate 6 2 4 33   

18  

  
Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi 
asistenţă socială şi religioasă 4 2 - 50   

T  O  T  A  L : 90 61 25 68   

              ANEXĂ LA H.C.L NR.7/2016 

 

R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   B R Ă I L A 
 PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 

 
 
 
 
 

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  
PRIMAPRIMA 

 
 
 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
 

www.primaria-ianca.ro, email: informatii.publice@primaria-ianca.ro, primaria.ianca@yahoo.com 

Ianca, str. Brăilei nr. 27; tel 0239.668178, 0239 668395; fax 0239 668178 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
              
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ          AVIZAT, 
          ŞEFUL STRUCTURII FINANCIAR-CONTABILE,               ŞEFUL STRUCTURII LOGISTICE, 
                 ______________________________       ________________________ 

 
          Anexă la H.C.L nr.7 /2016 

Anexa Nr.1B                                                      

P L A N U L 
pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2016  

 
 

 
 
Nr. 
Crt. 

 
 
 

FUNCŢII  DE  SPRIJIN 

U.M MIJLOACE  
 

Preţ unitar 
- lei - 

VALOARE  PREVĂZUTĂ  ÎN  2016 

Materiale 
(col.5 x col.6) 

Total lucrări/dotări Din care : 

Necesar Existent Prevăzut 
a se realiza 

în anul 
2016  

Lucrări de 
investiţii în 
continuare 

Lucrări de 
investiţii noi 

Dotări independente 
(col.5 x col.6) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora 

- telefon automat buc          

- lanternă buc 16 4 8 40 320     

- fax cpl          

- telefon celular buc          

- calculator cpl 2 1 1 2.500 2.500     

- imprimantă buc          

- harta fizică a localităţii buc          

- harta fizică a judeţului buc          

- harta fizică a ţării buc          

- harta cu zonele de risc din localitate buc          

 

R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   B R Ă I L A 
 PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
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Nr. 
Crt.  

 
 

FUNCŢII  DE  SPRIJIN 

U.M MIJLOACE  
 

Preţ unitar 
- lei - 

VALOARE  PREVĂZUTĂ  ÎN  2016  

Necesar Existent Prevăzut 
a se realiza 

în anul 
2016  

Materiale 
(col.5 x col.6) 

Total lucrări/dotări Din care : 

Lucrări de 
investiţii în 
continuare 

Lucrări de 
investiţii noi 

Dotări independente 
(col.5 x col.6) 

 - ruletă 20 la 50 m buc 1 - 1 250 250     
- planuri topografice (sc.1:2000-1:10000) buc 7 - 7 150 1.050     

- radiometru ADM buc          

- detector radiaţii buc          

- detector STL buc          

- planşetă pentru desenator buc          
- aparat pt. îndosariere cu inele de plastic buc 1 - 1 280 280     

- şablon semne convenţionale buc 1 1 -       

- aparat pt. laminat cu foaie de plastic buc 2 - 1 900 900     

- aparat de tocat hârtie buc          

- garaje buc          

- alte materiale           

Total : materiale      5.300     

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

Subtotal : obiective noi           

Dotări independente :           

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

     5.300 - - - - 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informarea, înştiinţarea şi avertizarea 

- sirenă electrică de 5,5 kW buc 2 2 -       

- sirenă electrică de 3,5 kW buc 1 1 -       

- sirenă electronică buc 4 2 2     70.000   

- afişe buc 1.000 - 500 1,2 600     

- pliante buc 1.600 - 500 0,8 400     

- broşuri buc          

- portavoce buc 6 - 3 200 600     

- motosirenă buc          
Studiu de fezabilitate, audibilitate, proiect pentru 
achiziţionarea unui nou sistem de înştiinţare-
alarmare electronic 

 
cpl 

         

- radio receptor buc          

- radiotelefon mobil buc          

- materiale informative buc 1.000 - 500 1,2 600     

- binoclu buc 1 - 1 480 480     

- echipament informatic buc          

- staţie emisie recepţie buc          



 
Nr. 
Crt. 

 
 

FUNCŢII  DE  SPRIJIN 

U.M MIJLOACE  
 

Preţ unitar 
- lei - 

VALOARE  PREVĂZUTĂ  ÎN  2016  

Necesar Existent Prevăzut 
a se realiza 

în anul 
2016  

Materiale 
(col.5 x col.6) 

Total lucrări/dotări Din care : 

Lucrări de 
investiţii în 
continuare 

Lucrări de 
investiţii noi 

Dotări independente 
(col.5 x col.6) 

 - întreţinere şi reparaţii buc          

- centrală alarmare electronică buc 1 1 -       
- retranslator radio cu interfaţă telefonică buc          

- generator de curent buc 1 - -       

- alte materiale           

Total : materiale      2.680     

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :        70.000   

Subtotal : obiective noi        70.000   

Dotări independente :           

- aparat radio buc          

- calculator cu acces la internet buc 1 - -       

- DVD player buc 1 - -       

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări       70.000 70.000   

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

     2.680 70.000 70.000 - - 

3. Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor 

- materiale exerciţiu de alarmare           

- curs pregătire           

- echipament           

Total : materiale           

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

Subtotal : obiective noi           

Dotări independente :           

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

          

5. 
 
 
 
 
 
 

Căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor 

- grup electrogen buc 1 1 -       

- polidisc buc 1 1 -       

- complet salvare de la înălţime buc          

- costum protecţie cu cască buc          

- frânghie – 10 m buc 4 2 2 30 60     

- mănuşi protecţie buc 15 5 10 7 70     



 
Nr. 
Crt. 

 
 

FUNCŢII  DE  SPRIJIN 

U.M MIJLOACE  
 

Preţ unitar 
- lei - 

VALOARE  PREVĂZUTĂ  ÎN  2016  

Necesar Existent Prevăzut 
a se realiza 

în anul 
2016  

Materiale 
(col.5 x col.6) 

Total lucrări/dotări Din care : 

Lucrări de 
investiţii în 
continuare 

Lucrări de 
investiţii noi 

Dotări independente 
(col.5 x col.6) 

 - targă sanitară buc 2 - 1 180 180     

- drujbă buc 1 1 -       

- brancardă buc 2 2 -       

- echipament de protecţie buc          

- cască protecţie buc 2 2 -       

- barcă pneumatică buc          

- reflector buc 2 - 2 220 440     

- scară aluminiu 3x8 buc 1 1 -       
- scară culisabilă din mai multe elemente buc          

- aparat portabil pentru sudură şi tăiere 
cu flacără oxiacetilenică 

buc 1 - -       

- motopompă portabilă buc 2 2 -       

- foarfecă manuală pt. tăiat fier beton buc 1 - 1 180 180     

- staţie electrică de iluminat 1,2 kW buc          

- frânghii pentru legături buc          

- lanterne portabile buc 6 2 4 25 100     

- motofierăstrău buc 1 - -       

- alte materiale           

- trusă electrică           

Total : materiale      1.030     

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

Subtotal : obiective noi           

Dotări independente :           

- autospecială descarcerare buc          

- remorcă cu materiale de intervenţie 
la dezastre 

buc          

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

     1.030 - - - - 

6. 
 
 
 
 
 
 

Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate 

- tractor cu remorcă buc 3 3 -       

- autocamioane buc          

- alte materiale buc          

- saltele mobile buc 10 - 4 180 720     

- paturi buc 30 - 10 210 2.100     

- cizme buc 20 10 -       



 
Nr. 
Crt. 

 
 

FUNCŢII  DE  SPRIJIN 

U.M MIJLOACE  
 

Preţ unitar 
- lei - 

VALOARE  PREVĂZUTĂ  ÎN  2016  

Necesar Existent Prevăzut 
a se realiza 

în anul 
2016  

Materiale 
(col.5 x col.6) 

Total lucrări/dotări Din care : 

Lucrări de 
investiţii în 
continuare 

Lucrări de 
investiţii noi 

Dotări independente 
(col.5 x col.6) 

 - pelerine buc 30 30 -       

- drujbă buc 1 1 -       

- roabă buc 2 1 1 150 150     

- funii  buc          

- materiale de prim ajutor buc          

- cort  buc 6 - 2 840 1.680     

- lanterne buc 8 4 -       

- bastoane reflectorizante buc 4 2 -       

- fluiere buc 4 - 4 8 32     

- vestă reflectorizantă buc 4 4 -       

- carburanţi litri          

- lubrifianţi litri          
- trusă sanitară de salvare şi prim-ajutor buc 2 - 1 1.200 1.200     

- cizme lungi din cauciuc buc 4 - 2 80 160     

- pături buc 30 - 10 35 350     

- barcă cu motor buc          

- bac cu remorcher buc          

Total : materiale      6.392     

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

Subtotal : obiective noi           

Dotări independente :           

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

     6.392 - - - - 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acordarea asistenţei medicale de urgenţă 

- cort complet de 20 persoane buc          

- ladă cu materiale injectabile şi seringi 
de unică folosinţă 

buc          

- ladă cu materiale perfuzabile şi truse 
de perfuzie 

buc          

- ladă cu materiale de intubaţie şi 
laringoscoape 

buc          

- ladă cu pansamente, antiseptice şi 
materiale pentru arşi 

buc          

- ladă cu atele buc          

- truse de prim ajutor buc 6 - 2 250 500     



 
Nr. 
Crt. 

 
 

FUNCŢII  DE  SPRIJIN 

U.M MIJLOACE  
 

Preţ unitar 
- lei - 

VALOARE  PREVĂZUTĂ  ÎN  2016  

Necesar Existent Prevăzut 
a se realiza 

în anul 
2016  

Materiale 
(col.5 x col.6) 

Total lucrări/dotări Din care : 

Lucrări de 
investiţii în 
continuare 

Lucrări de 
investiţii noi 

Dotări independente 
(col.5 x col.6) 

 - targă sanitară buc          

- cutie cu feşe de răniţi buc          

- complet de salvare şi prim ajutor cpl          

- geantă sanitară buc 2 - 1 1.200 1.200     

- complet de pansamente cpl          

- garaj SMURD buc 1 1 -       

Total : materiale      1.700     

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

Subtotal : obiective noi           

Dotări independente :           

- autosanitară nemedicalizată buc          
- remorcă cu materiale de intervenţie la dezastre buc          

- defibrilator buc          

- EKG portabil buc          

- pulsoximetru buc          

- aparat de administrare a oxigenului buc          

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

     1.700 - - - - 

8. Prevenirea îmbolnăvirilor în masă 

- medicamente buc          

- măşti contra gazelor buc 30 20 -       

Total : materiale           

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

Subtotal : obiective noi           

Dotări independente :           

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

     - - - - - 

9. 
 
 
 

Localizarea şi stingerea incendiilor 

- aparat de respirat cu aer comprimat cpl          

- pichet P.S.I cpl 2 - -       

- lopată buc 10 8 -       



 
Nr. 
Crt. 

 
 

FUNCŢII  DE  SPRIJIN  

U.M MIJLOACE  
 

Preţ unitar 
- lei - 

VALOARE  PREVĂZUTĂ  ÎN  2016  

Necesar Existent Prevăzut 
a se realiza 

în anul 
2016  

Materiale 
(col.5 x col.6) 

Total lucrări/dotări Din care : 

Lucrări de 
investiţii în 
continuare 

Lucrări de 
investiţii noi 

Dotări independente 
(col.5 x col.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- găleţi tablă buc 10 8 -       

- sape buc 10 2 4 16 64      

- topoare buc 10 2 4 23 92     

- aparate de stropit Kyoritz buc          

- stingătoare buc 10 6 -       

- mături de nuiele buc 20 - 20 6 120     

- bidoane de 10 litri buc 10 6 -       

- greble buc 10 2 6 16 96     

- furci buc 6 1 2 15 30     

- lopeţi elastice pentru incendiu buc 6 - 5 45 225     

- cazmale buc 10 6 -       

- complet protecţie servant pompier buc          

- căşti PSI buc 4 - -       

- autospecială stingere incendii buc          

- furtun de refulare tip B m.l 60 - -       

- furtun de refulare tip C m.l 60 60 -       

- reducţie tip B-C buc 2 - 2 45 90     

- hidrant portativ buc 2 - -       

- cange buc          

- scară culisabilă buc          

- carburanţi litri          

- ţeavă refulare tip C buc          

- racord tip C buc 3 - 3 9 27     

- rangă PSI buc          

- târnăcop buc  4 2 -       

- cizme buc 4 3 -       

- salopetă buc 4 4 -       

- lanternă buc 4 - 4 18 72     

- ferăstrău buc 2 - 1 35 35     

- mască contra fumului şi gazelor buc 4 - 2 180 360     

- materiale întreţinere buc          

- alte materiale buc          

- echipament complet electrician buc          

- aparat de sudură buc          

Total : materiale      1.211     

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

Subtotal : obiective noi           



 
Nr. 
Crt.  
 

 
 

FUNCŢII  DE  SPRIJIN  

U.M MIJLOACE  
 

Preţ unitar 
- lei - 

VALOARE  PREVĂZUTĂ  ÎN  2016  

Necesar Existent Prevăzut 
a se realiza 

în anul 
2016  

Materiale 
(col.5 x col.6) 

Total lucrări/dotări Din care : 

Lucrări de 
investiţii în 
continuare 

Lucrări de 
investiţii noi 

Dotări independente 
(col.5 x col.6) 

 Dotări independente :           

- motopompă buc 1 - -       

- motoferăstrău buc 1 1 -       

- grup electrogen buc          

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

     1.211 - - - - 

10. 
 
 

 

Neutralizarea efectelor materialelor periculoase 

- mască contra fumului şi gazelor buc 3 1 -       

- bandă pentru delimitare perimetrală ml 500 500 -       

- dozimetru individual cu citire directă buc          

Total : materiale           

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

Subtotal : obiective noi           

Dotări independente :           

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

          

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse 

- autoutilitare buc 3 3 -       

- tractoare cu remorcă buc 3 3 -       

- autobasculante buc 1 1 -       

- carburanţi litri 4.000 - 3.000 5,2 15.600     

- lubrifianţi litri 200 - 200 16 3.200     

- motopropulsor buc 1 1 -       

- alte materiale           

           

           

Total : materiale      18.800     

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

- tractoare cu remorcă buc          

Subtotal : obiective noi           

Dotări independente :           



 
Nr. 
Crt.  

 
 

FUNCŢII  DE  SPRIJIN  

U.M MIJLOACE  
 

Preţ unitar 
- lei - 

VALOARE  PREVĂZUTĂ  ÎN  2016  

Necesar Existent Prevăzut 
a se realiza 

în anul 
2016  

Materiale 
(col.5 x col.6) 

Total lucrări/dotări Din care : 

Lucrări de 
investiţii în 
continuare 

Lucrări de 
investiţii noi 

Dotări independente 
(col.5 x col.6) 

 Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

     18.800 - - - - 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate 

- reabilitări drumuri (comunal, sătesc)           

Total : materiale           

Lucrări de investiţii în continuare :           

- reabilitări drumuri (comunal, sătesc)           

- reabilitări poduri şi podeţe           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

Subtotal : obiective noi           

Dotări independente :           

- buldoexcavator buc 1 1 -       

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

          

13. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate (pentru primele 72 de ore) 

- conserve carne buc          

- conserve legume buc          

- apă minerală/plată litri          

- pâine buc          
- complet de servit masa de unică folosinţă buc          
- instalaţie de potabilizare buc          

Total : materiale           

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

Subtotal : obiective noi           

Dotări independente :           

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

          

14. 
 
 

Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate 

- saltele buc 60 - 20 180 3.600     

- pături buc 60 - 20 16 320     



 
Nr. 
Crt.  

 

 
 

FUNCŢII  DE  SPRIJIN  

U.M MIJLOACE  
 

Preţ unitar 
- lei - 

VALOARE  PREVĂZUTĂ  ÎN  2016  

Necesar Existent Prevăzut 
a se realiza 

în anul 
2016  

Materiale 
(col.5 x col.6) 

Total lucrări/dotări Din care : 

Lucrări de 
investiţii în 
continuare 

Lucrări de 
investiţii noi 

Dotări independente 
(col.5 x col.6) 

 - lenjerie pat buc 60 - 20 35 700     

- perne buc 60 - 20 8 160     

- săpun, detergenţi buc 60 - 20 2,50 50     

- cort persoane buc          

- cort 4 persoane buc          

- scaune pliante buc          

- paturi pliante buc          

- alte materiale           

Total : materiale      4.830     

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

Subtotal : obiective noi           

Dotări independente :           

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

     4.830 - - - - 

16. Efectuarea depoluării şi decontaminării 

- costume protecţie buc          

- complet decontaminare individual cpl          
- trusă steguleţe pt. marcare teren contaminat cpl          

- dozimetru individual buc          

Total : materiale           

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

Subtotal : obiective noi           

Dotări independente :           

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

          

17. 
 
 
 
 
 

Menţinerea şi restabilirea ordinii publice 

- portavoce buc 6 - 4 35 140     

- bastoane reflectorizante buc 6 - 4 15 60     

- veste reflectorizante buc 6 6 -       

- lanterne buc 6 - 4 16 64     

- alte materiale           



 
Nr. 
Crt.  

 
 

FUNCŢII  DE  SPRIJIN  

U.M MIJLOACE  
 

Preţ unitar 
- lei - 

VALOARE  PREVĂZUTĂ  ÎN  2016  

Necesar Existent Prevăzut 
a se realiza 

în anul 
2016  

Materiale 
(col.5 x col.6) 

Total lucrări/dotări Din care : 

Lucrări de 
investiţii în 
continuare 

Lucrări de 
investiţii noi 

Dotări independente 
(col.5 x col.6) 

 Total : materiale      264     

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

Subtotal : obiective noi           

Dotări independente :           

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

     264 - - - - 

18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Logistica intervenţiei 

- lopeţi buc          

- saci buc          

- exerciţiu de alarmare           

- alte materiale           

           

           

Total : materiale           

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

Subtotal : obiective noi           

Dotări independente :           

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

          

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitarea zonei afectate 

- motoferăstraie buc 2 2 -       

- sape buc 10 - 8 16 128     

- cazmale buc 10 - 8 16 128     

- buldoexcavator buc 1 1 -       

- autobasculantă buc 1 1 -       

- tractor cu remorcă buc 3 3 -       

Total : materiale      256     

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

Subtotal : obiective noi           



 
Nr. 
Crt.  

 
 

FUNCŢII  DE  SPRIJIN  

U.M MIJLOACE  
 

Preţ unitar 
- lei - 

VALOARE  PREVĂZUTĂ  ÎN  2016  

Necesar Existent Prevăzut 
a se realiza 

în anul 
2016  

Materiale 
(col.5 x col.6) 

Total lucrări/dotări Din care : 

Lucrări de 
investiţii în 
continuare 

Lucrări de 
investiţii noi 

Dotări independente 
(col.5 x col.6) 

 Dotări independente :           

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

     256 - - - - 

20. Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă 

- săpun buc 200 - 200 2,50 500     

- hârtie igienică buc 500 - 500 0,8 400     

- prosoape buc 200 - 200 5 1.000     

- detergent kg 200 - 200 6,2 1.240     

- alte materiale           

           

           

Total : materiale      3.140     

Lucrări de investiţii în continuare :           

Subtotal : obiective în continuare           

Lucrări de investiţii noi :           

Subtotal : obiective noi           

Dotări independente :           

Subtotal : dotări independente           

Total : lucrări/dotări           

TOTAL : materiale/lucrări/dotări – 
Funcţie de sprijin 

     3.140 - - - - 

TOTAL GENERAL : MATERIALE/LUCRĂRI/DOTĂRI – 
FUNCŢII  DE  SPRIJIN 

    45.603 70.000 70.000 - - 

 
 
 
  P R I M A R,          CONTABIL ŞEF,                               INSPECTOR SPECIALITATE, 
 
      FĂNEL  GEORGE  CHIRIŢĂ             GEORGIANA  TURCU                ING. DEACU DANIEL CONSTANTIN 
 
 
 
 



H O T Ă R Â R E A   Nr.8
din 28 ianuarie 2016

privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 28
ianuarie 2016;

Având în vedere :
-dispoziţiile art.13 lit. a) şi art.14 lit. a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr. 481/2004 privind

protecţia civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.6 alin.(2) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a

riscurilor, aprobată prin Ordinul M.A.I. nr.132/2007;
-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca,
aprobat prin H.C.L.nr.27/2010-cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit
raportului şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2.-Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca
aprobat prin H.C.L. nr.27/2010, actualizat cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele
aprobate potrivit art.1, este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3.-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.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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel CIUCAȘU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



 

R A P O R T 

 
privind necesitatea adoptării hotărârii referitoare la 

 

reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor  

pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca 

 

 
 Subsemnatul Deacu Daniel Constantin, inspector de specialitate în cadrul aparatului propriu al 

primarului, motivez necesitatea adoptării acestei hotărâri astfel : 

 

 - toate modificările care survin pe parcursul unui an (respectiv anul 2015) pe teritoriul U.A.T Ianca 

în ceea ce priveşte structura demografică, căile de transport, dezvoltarea economică, apariţia de noi 

activităţi economice, infrastructura locală, reţele de utilităţi, locuri de adunare şi cazare a populaţiei în 

situaţii de urgenţă, trebuie specificate în Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, actualizarea lui 

urmând a fi aprobată de Consiliu Local în prima şedinţă a anului următor ; 

 - având în vedere că pe parcursul anului 2015 au apărut mai multe modificări în Planul de Analiză 

şi Acoperire a Riscurilor, se impune actualizarea lui, astfel : 

 

 I. Modificări : 

 

  a) la cap.II, secțiunea 3, punctul c) va avea următorul conținut : 

 

c . Caracteristicile pedologice 

 Solurile  predominante sunt : cernoziomul castaniu, cernoziomul ciocolatiu şi soluri sărăturoase de 

luncă 

Pe teritoriul U.A.T Ianca există următoarele tipuri de sol : 

 

Tip de sol Suprafața 

- ha - 

Textura Observații 

Cernoziom tipic LL/LL 2.685 LL/LL  

Câmpie slab înclinată 

și/sau câmpie plană 
Cernoziom tipic LL/LN 428 LL/LN 

Cernoziom calcaric LL/LL 12.106 LL/LL 

Cernoziom salinic LL/LL 268 LL/LL 

Cernoziom calcaric gleic LL/LL 45 LL/LL Microdepresiune  

Cernoziom calcaric salinic LL/LL 164 LL/LL Câmpie slab înclinată 

Cernoziom calcaric sodic LL/LL 163 LL/LL Câmpie plană 

Cernoziom salinic sodic LL/LL 48 LL/LL 

Cernoziom calcaric salinic sodic 

LL/LL 

143 LL/LL Câmpie slab înclinată 

Cernoziom gleic salinic sodic LL/LL 246 LL/LL Microdepresiune  

Cernoziom gleic salinic sodic LL/LN 56 LL/LN Câmpie slab înclinată 

Cernoziom gleic salinic sodic LL/LA 53 LL/LA Microdepresiune  

Faeoziom tipic LL/LL 107 LL/LL Crov  

Faeoziom tipic NL/NL 16 NL/NL Câmpie slab înclinată 

Solonet molic salinic LL/LL 30 LL/LL Microdepresiune  

Solonet calcaric salinic gleic LN/LN 71 LN/LN 



 

Din punct de vedere al claselor de calitate, terenul arabil al U.A.T Ianca se încadrează astfel: 

 

Clasa de calitate Suprafața (ha) 

I - 

II 13.082 

III 2.269 

IV 16 

V 184 

 

  b) la cap.II, secțiunea 4, punctul b) va avea următorul conținut : 

 
b. Structura demografică 

 

Nr. 

crt. 
U.A.T Ianca Preşcolari Elevi 

Salariaţi 
Pensionari 

local navetişti 

1. oraş Ianca 172 1.121   1.927 

2. sat Plopu 40 150   361 

3. sat Oprişeneşti 29 30   224 

4. sat Perişoru 25 128   283 

5. sat Tîrlele Filiu 15 65   169 

6. sat Berleşti 8 43   135 

 

 

  c) la cap.II, secțiunea 6, punctul a) va avea următorul conținut : 

 

 a. Zone industrializate/ramuri 

 Principalele instituţii şi principalii operatori economici care funcţionează pe teritoriul U.A.T Ianca, 

precum şi tipurile de activităţi desfăşurate pe ramuri ale industriei sunt prezentaţi conform tabelului : 

 

Nr. 

crt. 
Obiectiv economic Profilul de activitate 

Numărul 

de 

salariaţi 
Adresa / Telefon 

1. S.C Bona Avis S.R.L Abatorizare carne pasăre  str.Brăilei, nr.3/0239668166 

2. S.C Agrimon S.R.L Creştere păsări ouătoare  str.Brăilei, nr.1/0239668124 

3. D.S.P Ianca Salubritate şi întreţinere 

spaţii verzi 

 str.Gării, nr.6/0239668806 

4. S.C Tomaselli S.R.L Activităţi cu profil agricol  str.Brăilei, nr.9/0239668251 

5. S.C Mobila Com S.R.L Comercializare produse 

alimentare şi producere 

produse de panificaţie 

 str.Brăilei, nr.19/0239669715 

6. S.C Fortino S.R.L Construcţii civile, instalaţii  str.N.Oncescu, nr.30/0239668255 

7. B.C.R – agenţia Ianca Activităţi bancare  str.Gării, nr.2/0239668555 

8. S.C Carvapet S.R.L Depozit materiale construcţii  str.Gării, nr.16/0239668228 

9. S.C Galanthus S.R.L Activităţi farmaceutice  str.Brăilei, nr.18/0239668432 

10. S.C Hepites S.A Activităţi farmaceutice  Str.Morii, nr.1/0239668495 

11. S.C Farmavet S.A Activităţi farmaceutice 

veterinare 
 Str.Brăilei, nr.31 

12. S.C Lactas S.R.L Activitate de prelucrare a 

laptelui şi comercializare 

produse lactate 

 Str.Brăilei, nr.110/0239668048 



13. S.C Radovici Servcom Staţie G.P.L  str.Brăilei, nr.110/0239668117 

14. S.C Estival S.R.L Comercializare produse 

alimentare şi activităţi de 

morărit 

 str. N.Oncescu 

15. P.F.A Ionel Marcel Activitate de vulcanizare auto  str.Brăilei, nr.109/0239669094 

16. S.C Senin S.R.L Producţie produse panificaţie  str.Brăilei, nr.112/0239668111 

17. S.C Corandri Com S.R.L Activităţi turistice – hotel 

restaurant 
 str.Brăilei, nr.112/0239668054 

18. S.C Clăbucet S.R.L Comercializare produse 

alimentare 
 str.Brăilei, nr.18, Bl.C1 - parter 

19. P.F.A Iancu Gigel Activităţi cu profil agricol  str.Sărăţeni 

20. C.N Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale – district Ianca 

Activităţi de întreţinere 

drumuri 
 str.Şcolilor, nr.3/0239668470 

21. C.U.P Brăila – staţia de 

tratare Ianca 

Activităţi de distribuţie apă 

potabilă 
 str.Şcolilor, nr.4/0239668436 

22. S.C MCR Prod S.R.L Comercializare produse 

petroliere (motorină) 
 str.Fabricii, nr.3/0239668417 

23. Electrica Muntenia Nord Lucrări întreţinere reţele 

electrice 
 sat Perişoru / 0239669062 

24. S.C Eldomir S.R.L Comercializare produse 

petroliere  
 sat Brăilei, nr.13 

25. S.C Matador 04 S.R.L Activităţi cu profil agricol  sat Perişoru / 0239669181 

26. P.F.A Barbu Vasile Activităţi cu profil agricol  sat Perişoru 

27. S.C Dan Radi S.R.L Activităţi cu profil agricol  sat Plopu 

28. S.A Record Activităţi cu profil agricol  sat Plopu 

29. S.C Anareli S.R.L Activităţi cu profil agricol  sat Plopu 

30. S.C Spartan Trade S.R.L Comercializare produse 

alimentare şi activităţi cu 

profil agricol 

 sat Plopu / 0239669705 

31. S.C Vilacrus Trade S.R.L Activităţi turistice – motel 

restaurant 
 str. Brăilei / 0239668163 

32. P.F.A Dragomir Stelică Activităţi cu profil agricol  sat Tîrlele Filiu 

33. P.F.A Moise Stelian Activităţi cu profil agricol  sat Tîrlele Filiu 

34. P.F.A Banciu Mihai Activităţi cu profil agricol  sat Tîrlele Filiu 

35. S.C Senin S.R.L Activităţi turistice – motel 

restaurant şi producţie 

produse panificaţie 

 sat Oprişeneşti / 0239650700 

36. P.F.A Mitrea Stan Activităţi cu profil agricol  sat Oprişeneşti 

37. S.C Daria Cosmi S.R.L Activităţi cu profil agricol  sat Oprişeneşti / 0239650724 

38. S.C Petrom S.A–staţia Peco Comercializare produse 

petroliere 
 sat Oprişeneşti / 0239650950 

39. O.M.V Grup Activităţi de extracţie şi 

stocare ţiţei 
 sat Oprişeneşti / 0239650900 

40. Baza de aprovizionare 

Floreşti 

Activităţi de depozitare şi 

recuperare materiale 
 str.Brăilei / 0239668480 

41.  S.C Cerealcom S.A Depozitare şi stocare în 

silozuri a produselor agricole 
 str. Brăilei / 0239668476 

42. S.N Radiocomunicaţii S.A 

– Staţia de radio releu Ianca 

Activităţi de comunicaţii  str. Brăilei / 0239668296 

43. P.F.A Chiriţă Tudorache Activităţi cu profil agricol  sat Berleşti / 0239669324 

44. S.C Diotech S.R.L Stație de betoane  Str. Brăilei, nr.3A 

45. S.C Mușatinii Prod S.R.L Activităţi turistice – motel 

restaurant 
 Sat Gara Ianca, nr.4A 

46. S.C. Amromco S.R.L Activităţi de extracţie ţiţei și  Sat Tîrlele Filiu 



gaze naturale 

47. Panțuru Marinela – 

Întreprindere individuală 

Activitate de vulcanizare auto  Str. Brăilei, nr.2 

48. S.C Simfonia S.R.L Comercializare produse 

alimentare 
 Str. Nicolae Oncescu, nr.44 

49. S.C Valmida Trading S.R.L Depozit materiale construcţii  str.Brăilei, Bl.B3, parter 

50. S.C Cipricom S.R.L Comercializare produse 

alimentare 
 Str. Sărățeni, lângă bl.E1 

51. S.C Famirali Impex S.R.L Comercializare produse 

industriale 
 str.Brăilei, nr.19, bl.E2, parter 

52. S.C Malidoni S.R.L Activitate de vulcanizare auto  Str. Sărățeni, nr.69 

53. Ciglinianu Emilia – 

Întreprindere individuală 

Activități de alimentație 

publică – pizzerie-restaurant 
 Str. Parcului, nr.2 

54. S.C Intergastro S.R.L Activităţi turistice – motel 

restaurant 
 DN 2B – sat Oprișenești (lângă 

stația PECO) 

55. S.C Iulstema S.R.L Activități de alimentație 

publică – pizzerie-restaurant 
 Str. Brăilei – module comerciale, 

lângă piața agroalimentară 

56. S.C Precizia Com S.R.L Comercializare produse 

alimentare 
 Str. Brăilei – module comerciale, 

lângă piața agroalimentară 

57. S.C Luizdelex Serv S.R.L Activitate de vulcanizare auto 

și service auto 
 Sat Gara Ianca, intersecție DN 2B cu 

DJ 211 

58. S.C Rolistel Com S.R.L Comercializare produse 

alimentare 
 Str. Brăilei, nr.175A 

59. S.C Prochemiplant S.R.L Comercializare produse 

fertilizare sol 
 Str. Nicolae Oncescu, nr.46 

60. Grigore Mihăiță – 

Întreprindere individuală 

Depozit materiale construcţii  Str. Gării, nr.14 

 

 

  d) la cap.II, secțiunea 6, punctul b) va avea următorul conținut : 

 

 b. Depozite/rezervoare, capacităţi de stocare 

 La nivelul U.A.T Ianca există doar rezervoare de stocare apă potabilă, poziţionarea lor pe teritoriul 

administrativ precum şi capacitatea fiecăruia fiind : 

  - oraş Ianca (în incinta Staţiei de tratare) - V1 =       800 m
3
 

         V2 = 2.500 m
3
 

  - sat Perişoru     - V =         200 m
3
  

  - sat Plopu     - V =         200 m
3
  

  - sat Oprişeneşti    - V =         200 m
3
  

 

 În momentul de față rezervoarele aferente satelor Perișoru, Plopu și Oprișenești sunt în conservare, 

în ele nefiind stocată apă potabilă. 

 

  e) la cap.II, secțiunea 6, punctul e) va avea următorul conținut : 

 

 e. Creşterea animalelor 

 Situaţia efectivelor de animale existente (pe specii) se prezintă astfel : 

  - bovine  - 1.973 capete ; 

  - porcine  - 2.574 capete ; 

  - ovine   - 10.280 capete ; 

  - caprine  - 1.011 capete ; 

  - cabaline  -    524 capete ; 

  - păsări   - 47.310 capete. 



 

 Crescătoriile de animale cu număr ridicat de capete sunt următoarele : 

  - S.C Agrimon S.R.L - creşterea păsărilor ouătoare - locaţie sat Oprişeneşti şi sat 

Plopu ; 

  - S.C Goliath  - creştere şi îngrăşare porcine - locaţie sat Perişoru ; 

  - S.C Matador  - creştere şi îngrăşare porcine - locaţie sat Perişoru ; 

  - S.C Miofan S.R.L -  creştere taurine pentru lapte - locaţie D.J 221 ; 

  - P.F Chiriţă Tudorache - creştere ovine   - locaţie sat Berleşti ; 

  - P.F Mitrea Stan - creştere ovine   - locaţie sat Oprişeneşti.  

 

  f) la cap.II, secțiunea 6, punctul f) va avea următorul conținut : 

 

 f. Turism / capacităţi de primire turistică 

   Operatorii economici care au în obiectul de activitate desfăşurarea de activităţi turistice şi care 

dispun de capacităţi de primire turistică sunt : 

  1. S.C Corandri Com S.R.L - Motel-restaurant – capacitate cazare 24 locuri ; 

  2. S.C Senin S.R.L  - Motel-restaurant - capacitate cazare 18 locuri ; 

  3. S.C Vilacrus Trade S.R.L - Motel-restaurant - capacitate cazare 24 locuri ; 

  4. S.C Muşatinii Trade S.R.L - Motel-restaurant - capacitate cazare 10 locuri ; 

  5. S.C Intergastro S.R.L - Motel-restaurant - capacitate cazare 10 locuri. 

 

  g) la cap.II, secțiunea 7, punctul b) va avea următorul conținut : 

 

 b. Reţele de utilităţi 

 Alimentarea cu apă potabilă pe teritoriul U.A.T Ianca : 

- oraşul Ianca este alimentat cu apă din surse de suprafaţă, respectiv fluviul Dunărea. Apa 

este captată în staţia de captare Gropeni care are o capacitate de pompare de 530 l/s. Transportul 

apei către localitatea Ianca se face printr-o aducţiune PREMO Ø 800 mm în lungime de 45,7 km. 

Apa este adusă în Staţia de tratare Ianca unde suferă întreg procesul de tratare, devenind potabilă. 

Staţia de tratare Ianca poate livra un debit de 270 l/s. Lungimea reţelei de distribuţie apă potabilă 

în oraşul Ianca este de 23,695 km, reţeaua fiind formată din tronsoane metalice, tronsoane din 

AZBO şi tronsoane din P.V.C. În urma derulării și finalizării proiectului „Reabilitarea și 

modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila” din totalul rețelei de apă 

potabilă s-au reabilitat 11,704 km și s-a realizat o extindere de 1,217 km. Rețeaua de distribuție 

care a fost reabilitată și extinsă s-a executat din conducte de polietilenă de înaltă densitate (PEID) 

cu diametre exterioare între 110 mm și 355 mm. De asemenea, s-au prevăzut un număr de 106 

hidranți de incendiu, cu diametrul Dn 100 mm. Dispunerea acestor hidranți, pe străzi, s-a făcut 

conform tabelului de mai jos: 

 

Denumire stradă Număr hidranți 

Str. Calea Brăilei 61 

Str. Teilor 7 

Str. Primăverii 4 

Str. Morii 8 

Str. Parcului 3 

Str. Sărățeni 12 

Str. Gării 3 

Str. Nicolae Oncescu 7 

Str. Industriei 1 

TOTAL 106 

 



 Reţeaua de distribuţie are diametre diferite acoperind o gamă între Ø 50 mm şi Ø 400 mm şi 

deserveşte un număr de 2400 gospodării. 

  - în satul Oprişeneşti există o staţie pompare care în momentul de faţă este în stare de 

conservare, apa fiind by-passată direct în reţeaua de distribuţie aferentă localităţii care asigură la  180 

gospodării alimentarea cu  apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 6,99 km din 

care 4,99 km reţea veche şi 2 km reţea nouă din PE, un număr de 12 hidranţi, reţeaua având un 

diametru de 100 mm – metal şi P.E Ø = 63 mm. Reţeaua de aducţiune Ianca – Oprişeneşti are o 

lungime de 7,5 km, este de polietilenă şi are un diametru Ø = 90 mm. Localitatea dispune de un 

rezervor de stocare apă potabilă cu V = 200 m
3
. 

  - în satul Plopu există o staţie pompare care în momentul de faţă este în stare de conservare, 

apa fiind by-passată direct în reţeaua de distribuţie aferentă localităţii care asigură la  435 gospodării 

alimentarea cu  apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 17,22 km din care 8,6 km 

reţea veche şi 8,620 km reţea nouă, un număr de 12 hidranţi, reţeaua având un diametru de 40 - 75 mm. 

Reţeaua de aducţiune Ianca – Plopu are o lungime de 1,5 km, este metalică şi are un diametru Ø = 90 mm. 

Localitatea dispune de un rezervor de stocare apă potabilă cu V = 200 m
3
. 

   - în satul Perişoru există o staţie pompare care în momentul de faţă este în stare de 

conservare, apa fiind by-passată direct în reţeaua de distribuţie aferentă localităţii care asigură la  320 

gospodării alimentarea cu  apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 14,850 km din 

care 7,4 km reţea veche şi 7,45 km reţea nouă, un număr de 5 hidranţi, reţeaua având un diametru de 100 

mm – metal şi P.V.C Ø = 40 – 75 mm. Reţeaua de aducţiune Ianca – Perişoru are o lungime de 3 km, este 

metalică şi are un diametru Ø = 300 mm. Localitatea dispune de un rezervor de stocare apă potabilă cu V 

= 200 m
3
. 

  - în satul Tîrlele Filiu reţeaua de distribuţie aferentă localităţii asigură la 210 gospodării 

alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 9 km şi un număr de 5 

hidranţi, reţeaua având un diametru de 63 - 90 mm P.E. Reţeaua de aducţiune Ianca – Tîrlele Filiu are o 

lungime de 6 km, este de polietilenă şi are un diametru Ø = 160 mm.  

  - în satul Berleşti reţeaua de distribuţie aferentă localităţii asigură la 120 gospodării 

alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 3 km şi un număr de 1 

hidrant, reţeaua având un diametru de 40 - 90 mm P.V.C. Reţeaua de aducţiune Ianca – Berleşti are o 

lungime de 6 km, este de polietilenă şi are un diametru Ø = 90 mm.  

 

 Alimentarea cu energie electrică pe teritoriul U.A.T Ianca : 

  - pe teritoriul oraşului Ianca se află Staţia de transformare 110/20 kV. Aceasta este legată la 

sistemul energetic naţional prin linii de 110 kV, una care vine de la Staţia de transformare 110/20 kV 

Urleasca şi altă linie care vine de la Staţia de transformare 110/20 kV Făurei. 

  - în oraşul Ianca există 3 PT-uri de 250 kVA, 1 PT de 400 kVA, 2 PT-uri de 160 kVA, 1 

PT de 7x1000 kVA şi 1 PT de 2x1000 kVA care asigură curentul electric la un număr de 2183 

gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie este formată din linii 

electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 35,45 km. 

  - în satul Oprişeneşti există 1 PT de 63 kVA, 1 PT de 100 kVA, 1 PT de 160 kVA, 1 PT de 

250 kVA, 1 PT de 2x250 kVA, 1 PT de 2x900 kVA, 1 PT de 1000 kVA şi 1 PT de 3x1000 kVA care 

asigură curentul electric la un număr de 219 gospodării precum şi pentru iluminatul public al 

localităţii. Reţeaua de distribuţie este formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV 

şi are o lungime de 6,75 km.  

  - în satul Plopu există 1 PT de 150 kVA, 1 PT de 160 kVA, 2 PT-uri de 250 kVA şi 1 PT 

de 2x1000 kVA care asigură curentul electric la un număr de 532 gospodării precum şi pentru 

iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie este formată din linii electrice aeriene de joasă 

tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 8,85 km.  



  - în satul Perişoru există 1 PT de 100 kVA şi 3 PT-uri de 250 kVA care asigură curentul 

electric la un număr de 381 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua de 

distribuţie este formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 

10,58 km.  

  - în satul Berleşti există 1 PT de 260 kVA care asigură curentul electric la un număr de 137 

gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie este formată din linii 

electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 6,30 km.  

  - în satul Tîrlele Filiu există 2 PT-uri de 160 kVA care asigură curentul electric la un număr 

de 293 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie este formată 

din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 5,80 km.  

 

 Colectarea de ape uzate pe teritoriul U.A.T Ianca : 

  - În urma derulării și finalizării proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de 

apă și apă uzată în județul Brăila” pe teritoriul oraşului Ianca Staţia de epurare Ianca trece în 

conservare, fiind construite două stații de pompare ape uzate menajere SPAU 1 și SPAU 2 care 

colectează toate apele uzate rezultate de la agenţii economici din zona oraşului precum şi de la 

populaţia existentă în oraş. Staţia de pompare ape uzate menajere SPAU 1 este amplasată pe terenul 

aferent fostei Stații de epurare Ianca (aflată acum în conservare) și este echipată cu 2 electropompe 

submersibile cu următoarele caracteristici : 

    Q = 26,4 l/s ; H = 17 mCA 

 Conducta de refulare a acestei stații de pompare este executată din țeavă de polietilenă PEID, cu 

diametrul De = 200 mm și cu o lungime de 677 metri. 

Datorită faptului că stația de epurare existentă a trecut în conservare, a fost necesară o stație de 

pompare ape uzate (SPAU 2) care să permită transportul apelor uzate la Stația de epurare Făurei. 

Stația de pompare ape uzate menajere SPAU 2 este amplasată de-a lungul DN 2B, între strada Viilor și 

strada Rozelor, în spațiul verde – domeniu public, în afara carosabilului. 

Stația de pompare ape uzate menajere SPAU 2 are următoarele caracteristici : 

    Q = 50,1 l/s ; H = 62 mCA 

Conducta de refulare a acestei stații de pompare este prevăzută să descarce apele uzate colectate de pe 

întregul teritoriu al orașului Ianca în Stația de epurare Făurei și este executată din țeavă de polietilenă 

PEID, cu diametrul De = 315 mm și cu o lungime de 23.300 metri. 

Reţeaua de canalizare deserveşte un număr de 2289 gospodării (abonaţi şi agenţi economici), având o 

lungime totală de 19.353 metri şi un număr de 378 cămine. 

Colectoarele de canalizare sunt executate din conducte de PVC, cu diametre cuprinse între Dn = 250 

mm și Dn = 400 mm. 

  - pe teritoriul satelor componente nu există reţea de canalizare. 

 

 Alimentarea cu gaze naturale pe teritoriul U.A.T Ianca : 

  - reţeaua de distribuţie gaze naturale existentă pe raza oraşului Ianca are o lungime totală 

de 12,910 km şi deserveşte un număr de 1250 abonaţi. 

  - pe teritoriul satelor componente nu există reţele de distribuţie gaze naturale. 

 

 



  h) ANEXA NR.1 va avea următorul conținut : 

 

 

    ANEXA 1 

la planul de analiză şi acoperire a riscurilor al U.A.T Ianca   

  

 

Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea 

riscurilor în cadrul U.A.T Ianca 
 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

autoritate 

Coordonate autoritate Persoană(e) de contact  Atribuţii in 

P.A.A.R conform 

fişei 

1 Primărie Str. Brăilei, nr.27, 

tel.0239/668178, 

fax.0239/668178 

e-mail 
primaria.ianca@yahoo.com 

Chiriţă Fănel George : 

primar,tel/fax 0239/668178 

mobil 0722894652,  

adresa : str.Teilor, nr.53 

 

Fişa nr. 1 

Deacu Daniel Constantin : 

inspector specialitate, 

tel/fax 0239/668178 

mobil 0734733722 

adresa : str.N.Oncescu, nr.1 

 

2 Liceul 

Teoretic 

„Constantin 

Angelescu” 

Str. Brăilei ,nr. 167 

tel/fax. 0239668344 

e-mail 

licangelescu@yahoo.com 

Dragomir Ștefănuț :  

director , 

 tel/fax 0239668344 

mobil 0766563154 

adresa : str.N.Oncescu, nr.17 

 

Fişa nr. 2 

3 Direcţia 

Serviciilor 

Publice 

Str. Gării, nr.6 

tel/fax. 0239/668806 

e-mail 

dsp_ianca@yahoo.com 

Dumitrache Anca : director 

tel/fax 0239668806 

mobil 0723690720 

adresa : str.N.Oncescu, nr.1 

  

Fişa nr.3 

4 U.A.M.S Str. Teilor ,nr. 74, 

tel./fax.0239/6683436 

e-mail 

uamsianca@clicknet.ro 

Beceanu Florin : director , 

tel/fax 0239/668346 

mobil 0740009886 

adresa : mun. Brăila 

 

Fişa nr. 4 

  

 
    NOTĂ: 

    Autorităţile şi factorii cu responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în U.A.T. sunt, după caz: 

    a) autorităţile publice locale (primar, consilii locale, servicii publice deconcentrate/ descentralizate); 

    b) staţii (puncte) de măsurători a parametrilor meteorologici, seismici, hidrografici, de mediu etc. 

    c) institute de cercetări ştiinţifice; 

    d) organizaţii nonguvernamentale (Crucea Roşie etc.) 



 

 

 i) ANEXA NR.7 va avea următorul conținut : 

 
ANEXA 7 

 

 

 

 

 

T A B E L 
cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă (seism, inundaţie, 

alunecare de teren, accident tehnologic etc.) 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Instituţie / Agent economic Tipul situaţiei de urgenţă care 

afectează 

Observaţii 

1. S.C Radovici Servcom S.R.L accident tehnologic  

2. C.U.P Brăila – staţia de tratare Ianca accident tehnologic  

3. S.C M.C.R Prod S.R.L accident tehnologic  

4. S.C Senin S.R.L seism  

5. S.C Petrom S.A – staţia PECO accident tehnologic  

6. O.M.V Grup accident tehnologic  

7. Primăria Ianca - sediu seism  

8. U.A.M.S Ianca seism  

9. Liceu tehnologic „N.Oncescu” Ianca seism  

10. Liceu teoretic „Constantin Angelescu” seism  

11. Grădiniţa Perişoru seism  

12. Grădiniţa Plopu seism  

13. Şcoala cu clasele I-IV Tîrlele Filiu seism  

14. Grădiniţa Tîrlele Filiu seism  

15. Şcoala cu clasele I-IV Oprişeneşti seism  

16. Şcoala cu clasele I-IV Berleşti seism  

17. S.C Bona Avis S.R.L accident tehnologic  

18. S.C Eldomir S.R.L accident tehnologic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  j) ANEXA NR.10 va avea următorul conținut : 

ANEXA 10 

PLANIFICAREA  PREGĂTIRII  PE  NIVELURI  DE  COMPETENŢĂ, STRUCTURI  FUNCŢIONALE  ŞI  CATEGORII  DE  PERSONAL 

 
 

Categorii 

de personal 

 

Forma de 

pregătire/ 

periodicitatea/ 

durata 

 

Cine 

organizează 

pregătirea/ 

cine 

răspunde  

 

Nivelul la 

care se 

organizează 

pregătirea 

 

Total  

personal 

de 

pregătit 

Anul 2016  
ian feb mar apr mai iun Total 

Sem.I 
iul aug sep oct nov dec Total 

Sem.II 

Total 

an 

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R 

I. Pregătirea personalului de conducere 
Preşedintele 

Comitetului 

pentru situaţii 

de urgenţă  

Instructaj de 
pregătire, anual 

(4 ore) 

I.S.U oraş 1                   1        1  1  

Conducătorii  

operatorilor 

economici 

sursă de risc 

O convocare 

de pregătire, 
anual 

(6 ore) 

Comitetul  

pentru situaţii 
de urgenţă 

oraş 7           3  3      4        4  7  

Directorii 

unităţilor de 

învăţământ şi 

personalul 

didactic 

desemnat să 

execute 

pregătirea 

 

 
O instruire, 

anual 

(4-6 ore) 

 

 
Comitetul  

pentru situaţii 

de urgenţă 

 

 

oraş 

 

 

12 

    

 

3 

     

 

3 

    

 

6 

      

 

3 

    

 

3 

    

 

6 

  

 

 

12 

 

II. Pregătirea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 
Membrii 

comitetului 

local pentru 

situaţii de 

urgenţă 

Instructaj de 

pregătire, 
semestrial 

(2-3 ore) 

Comitetul  

pentru situaţii 
de urgenţă 

 

oraş 

 

14 

     

7 

        

7 

        

7 

      

7 

  

 

14 

 

Inspector de 

protecţie 

civilă/cadru 

tehnic cu 

atribuţii în 

dom.ap.împ.inc. 

încadrat potrivit 

OMAI 

106/2007 

Instructaj de 

pregătire, 

trimestrial 
(2-3 ore) 

 

I.S.U 

 

municipiu 

 

1 

   

1 

      

1 

    

2 

     

1 

     

1 

    

2 

  

4 

 

Instructaj de 

pregătire, anual 

(4 ore) 

 

I.S.U 

 

municipiu 

 

1 

               

1 

    

 

        

1 

  

1 

 

Personal de 

specialitate din  

cadrul 

inst.publice, 

serv.deconc şi 

operatori ec. 

Instructaj de 

pregătire, 

trimestrial 
(2-3 ore) 

Inspector de 

protecţie 

civilă/cadru 

tehnic cu 

atribuţii în 

dom.ap.împ.inc. 

Inst. publice 4       2      2        2      2  4  

Serv. 

Deconc. 
2               2            2  2  

Operatori ec. 10         5    5          5    5  10  

Şeful 

serviciului 

voluntar pentru 

situaţii de 

urgenţă  

O convocare de 

pregătire, trimestrial 

(6 ore) 

 

I.S.U 

 

municipiu 

 

1 

   

1 
 

      

1 

    

2 

    

1 

      

1 

    

2 

  

4 

 

Un instructaj de 

pregătire, semestrial 

(2-4 ore) 

Preşedintele 

Comitetului  

pentru situaţii de 

urgenţă 

 

oraş 

 

1 

       

1 

      

1 

          

1 

    

1 

  

2 

 

Personalul 

component al 

Serviciului 

Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă 

O şedinţă teoretic-

aplicativă, lunar 

(2-3 ore) 

 

Şef serviciu 
 

oraş 

 

26 

     

4 

    

4 

  

5 

  

13 
    

4 

    

5 

    

4 

  

13 
  

26 
 



 

 k) ANEXA NR.11 va avea următorul conținut : 

 

ANEXA 11 

 

 

 

T A B E L 
 

cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente 

 

 

 

 

Nr. crt. Denumire material/echipament U.M Existent 

 

1 

 

 

Sirenă electrică 5,5 kW  

 

buc. 

 

2 

 

2 

 

 

Sirenă electrică 3,5 kW  

 

buc. 

 

1 

 

3 

 

Sirenă electronică 600 W  

 

 

buc. 

 

2 

 

4 

 

 

Motopompă evacuare apă 2″ 

 

buc. 

 

1 

 

5 

 

 

Motopompă evacuare apă 4″ 

 

buc. 

 

1 

 

6 

 

 

Motofierăstrău 

 

buc. 

 

1 

 

7 

 

 

Grup generator 

 

buc. 

 

1 

 

8 

 

 

Polizor unghiular 

 

buc. 

 

1 

 

9 

 

 

Maşină de găurit electrică 

 

buc. 

 

1 

 

10 

 

 

Pompă electrică submersibilă 

 

buc. 

 

2 



Nr. crt. Denumire material/echipament U.M Existent 

 

11 

 

 

Costum impermeabil 

 

buc. 

 

3 

 

12 

 

 

Cisme scurte 

 

buc. 

 

10 

 

13 

 

 

Cisme cauciuc lungi 

 

buc. 

 

3 

 

14 

 

 

Mască gaze 

 

buc. 

 

10 

 

15 

 

 

Topor PSI 

 

buc. 

 

4 

 

16 

 

Stingător cu praf P6 

 

 

buc. 

 

10 

 

17 

 

Scară telescopică 

 

 

buc. 

 

1 

 

18 

 

Lopată cu coadă 

 

 

buc. 

 

10 

 

19 

 

Casma cu coadă 

 

 

buc. 

 

10 

 

20 

 

 

Găleată PSI 

 

buc. 

 

10 

 

 

21 

 

Rangă de fier PSI 

 

 

buc. 

 

4 

 

22 

 

 

Bidon carburant 30 litri 

 

buc. 

 

10 

 

 Data : 15.01.2016 
 

 

Inspector specialitate, 

 

Ing. Deacu Daniel Constantin 
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Capitolul I - DISPOZIŢII GENERALE 

 

Secţiunea 1 - Definiţie, scop, obiective 

Definiţie 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR, cuprinde riscurile 

potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale, măsurile, acţiunile şi 

resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. 

Scop 

Scopurile PAAR sunt acelea de a asigura cunoaşterea sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin 

autorităţilor şi agenţilor economici premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de 

urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor 

generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat 

fiecărui tip de risc identificat. 

Obiectivele : 

a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării 

acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor 

rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale; 

b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării 

funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative; 

d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor 

de urgenţă. 

 Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta prin controalele operationale asigura 

pregatirea , organizarea si coordonarea actiunilor de raspuns precum si elaborarea procedurilor 

specifice de interventie corespunzatoare tipurilor de riscuri generatoare de situatii de 

urgenta.Operatorii economici , institutiile publice , organizatiile ne-guvernamentale din Unitatea 

Administrativ – Teritoriala au obligatia de a pune la dispozitia Comitetelor pentru situatii de urgenta 

toate documentele si datele necesare . 

  SITUAŢIA DE URGENŢĂ – EVENIMENT EXCEPŢIONAL, CU CARACTER NONMILITAR, 

CARE PRIN AMPLOARE ŞI INTENSITATE AMENINŢĂ VIAŢA ŞI SĂNĂTATEA POPULAŢIEI, MEDIUL 

ÎNCONJURĂTOR, VALORILE MATERIALE ŞI CULTURALE IMPORTANTE, IAR PENTRU RESTABILIREA STĂRII 

DE NORMALITATE SUNT NECESARE ADOPTAREA DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI URGENTE, ALOCAREA DE 

RESURSE SUPLIMENTARE ŞI MANAGEMENTUL UNITAR AL FORŢELOR ŞI MIJLOACELOR IMPLICATE; 

   AMPLOAREA SITUAŢIEI DE URGENŢĂ – MĂRIMEA ARIEI DE MANIFESTARE A 

EFECTELOR DISTRUCTIVE ALE ACESTEIA ÎN CARE SUNT AMENINŢATE SAU AFECTATE VIAŢA 

PERSOANELOR, FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR STATULUI DEMOCRATIC, VALORILE ŞI INTERESELE 

COMUNITĂŢII; 

   INTENSITATEA SITUAŢIEI DE URGENŢĂ – VITEZA DE EVOLUŢIE A FENOMENELOR 

DISTRUCTIVE ŞI GRADUL DE PERTURBARE A STĂRII DE NORMALITATE; 

   STAREA POTENŢIAL GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ – COMPLEX DE 

FACTORI DE RISC CARE, PRIN EVOLUŢIA LOR NECONTROLATĂ ŞI IMINENTĂ AMENINŢĂRII, AR PUTEA 

ADUCE ATINGERE VIEŢII ŞI POPULAŢIEI, VALORILOR MATERIALE ŞI CULTURALE IMPORTANTE ŞI 

FACTORILOR DE MEDIU; 

  DEZASTRUL REPREZINTĂ EVENIMENTUL DATORAT DECLANŞĂRII UNOR TIPURI DE 

RISCURI, DIN CAUZE NATURALE SAU PROVOCATE DE OM, GENERATOR DE PIERDERI UMANE, MATERIALE 

SAU MODIFICĂRI ALE MEDIULUI ŞI CARE, PRIN AMPLOARE, INTENSITATE ŞI CONSECINŢE, ATINGE ORI 

DEPĂŞEŞTE NIVELURILE SPECIFICE DE GRAVITATE STABILITE PRIN REGULAMENTELE PRIVIND 

GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, ELABORATE ŞI APROBATE POTRIVIT LEGII;. 

   CONFLICTUL ARMAT REPREZINTĂ FORMA DE MANIFESTARE A VIOLENŢEI ARMATE, CU 

CARACTER INTERNAŢIONAL SAU NEINTERNAŢIONAL, ÎNTRE DOUĂ SAU MAI MULTE ENTITĂŢI (PĂRŢI 

BELIGERANTE) RECUNOSCUTE. 

file:///A:/cap.1(DISPOZITII%20GENERALE)/Definitie%20Scop%20Obiective.doc
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ABREVIERI 

I.S.U.J. - INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ JUDEŢEAN 

C.J.S.U. - COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

C.L.S.U. - COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

P.C. - PUNCT COMANDA 

N.B.C. - NUCLEAR, BACTERIOLOGIC SI CHIMIC 

C.R. - CRUCE ROŞIE 

P.S.I. - PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR 

GR. - GRUPA 

ECH. - ECHIPA 

P.P.AJ. - PUNCT PRIM AJUTOR 

DT. - DETAŞAMENT 

E.M.A. - ECHIPA MOBILA ANTIEPIDEMICA 

D.P.A.M.C. - DETAŞAMENT PRIM AJUTOR MEDICO-CHIRURGICAL 

P.P.A.M.T.E. - PUNCT PRIM AJUTOR MEDICAL TRIAJ-EVACUARE 

S.M.U.R. - SERVICIUL MOBIL DE URGENTA 

S.S.R.M. - STATIE STANDARD DE SUPRAVEGHEREA RADIOACTIVITATII MEDIULUI 

S.G.A. - SECTIA GOSPODARIREA APELOR 

C.O.A.T. - CENTRUL OPERAŢIONAL CU ACTIVITATE TEMPORARĂ 

C.O.J. - CENTRUL OPERAŢIONAL JUDEŢEAN 

C.O.N. - CENTRUL OPERAŢIONAL NAŢIONAL 

C.N.S.U. - COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

Secţiunea 2 - Actele normative de referinţă care au stat la baza întocmirii prezentului 

P.A.A.R. sunt următoarele : 

-Legea nr. 481/2004 modificată şi completată cu Legea nr. 212/2006 privind protecţia civilă.  

-Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor . 

-Ordinul  MAI  nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

-Ordinul  MAI  nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea 

activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă. 

-Ordonanţa de Urgenţă   nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă. 

- H.G nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de 

Urgenţă. 

- H.G nr. 1492 din  9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile 

serviciilor de urgenţă profesioniste. 

- H.G nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură 

ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi 

gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

-Ordinul  MAI nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul 

naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei. 

- H.G nr. 1669/2005 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Director de Asigurare la 

Dezastre 
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-Legea apelor nr. 107/1996. 

-Ord.comun 638/420/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor  şi al Ministerului şi 

Gospodăririi Apelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene 

meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale. 

- H.G nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi 

reducerea efectelor inundaţiilor. 

-L  nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - 

Zone de risc natural. 

- H.G nr.1075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor 

dezastrelor produse de seisme si/sau alunecări de teren 

- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de Management al Riscului 

Seismic 

-Ordinul  comun nr. 1995/1160/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi 

al Ministerului Administraţiei şi Internelor  pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi 

gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren 

- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de Management al Riscului 

Seismic. 

- H.G nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care 

sunt implicate substanţe periculoase. 

-Ordinul  MAI  nr. 735/2005 privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi distribuirea ajutoarelor 

interne şi internaţionale destinate populaţiei în situaţii de urgenţă 

-H.G nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă 

voluntare 

-Ordinul  MAI  nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 

planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale 

serviciilor de urgenţă profesioniste. 

-Ordinul  MAI  nr. 1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind organizarea şi 

funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă 

-Ordin comun MAI/MAPDR nr.1475/551/2006 pentru aprobarea Regulamentului pentru 

monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindina si seceta severa, regulamentul 

privind gestionarea situaţiilor de urgenta in domeniul fitosanitar – invazii ale agenţilor de dăunare si 

contaminare a culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar, regulamentul privind gestionarea 

situaţiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de pădure. 

- 

- 

(se vor adauga si alte acte care au stat la baza intocmirii prezentului P.A.A.R.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Capitolul II.  CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV – TERITORIALE 
 

Secţiunea 1. Amplasarea geografică şi relief 

a. Suprafaţă, vecinătăţi 

Localitatea Ianca  se află în partea de centru-vest a judeţului Brăila . 

Reţeaua actuală a localităţii se compune din următoarele structuri administrative *): 

- oraş Ianca    - 6,06 km
2
 

- sat Plopu (include şi Ianca Gară) - 0,98 km
2
 

- sat Oprişeneşti   - 0,81 km
2
 

- sat Perişoru    - 1,06 km
2
 

- sat Tîrlele Filiu   -  1,37 km
2
 

- sat Berleşti    - 0,68 km
2
 

*)se va trece numele localitatii / comunei / satului si suprafata in km
2
 

Unitatea administrativ-teritorială (U.A.T.) Ianca are o suprafaţă totala de 186,14 km
2
 şi se 

învecinează la sud cu localitatea Zăvoaia, la nord cu localitatea Şuţeşti, la est cu localitatea Traianu  

şi la vest cu localitatea Mircea Vodă. De la nord la sud, teritoriul U.A.T Ianca se desfăşoară pe 18,5 

km, iar de la vest la est pe 15,3 km. 

 

 

b. Forme de relief, fauna, vegetaţia -  specificităţi, influenţe 

 Localitatea Ianca aparţine din punct de vedere geomorfologic unităţii de Câmpie Brăilei, 

subunitatea Câmpiei Brăilei propriu-zis, care se extinde de la est de linia Făurei – Ţăndărei, până la 

vest de Valea Ianca; de lunca râului Buzău este despărţită printr-un taluz cu o altitudine variabilă de 

3 – 20 m, iar de Lunca Călmăţuiului printr-un taluz neînsemnat, de multe ori greu de pus în 

evidenţă. În partea de nord a Câmpiei Brăilei se constată un relief tipic eolian, format din dune, 

majoritatea consolidate. 

 Atât în zona de dune, cât şi la sud de ea, terenul prezintă anumite ridicături (movile) de 

natură antropogenară, precum şi depresiuni de „deflaţie”.În partea estică a Câmpiei Brăilei se află 

Valea Ianca, orientată de la nord la sud şi a cărei lăţime variază de la 0,5 la 2,5 kilometri, către 

vărsarea ei în Lunca Siretului. Spre nord din cauza acumulărilor eoliene, Valea Ianca dispare. 

 

 Elementele de vegetaţie din zona sudică sunt elementele tipice de stepă pontică şi silvostepă 

panonică. Într-un trecut mai îndepărtat, vegetaţia caracteristică era reprezentată prin speciile de 

stepă.  Această a fost în mare parte desţelenită şi înlocuită cu vegetaţie de cultură în proporţie de 

90%. În zonă nu se identifică ecosisteme specifice. Majoritatea plantelor îşi dezvoltă ciclu înaintea 

perioadelor secetoase de la sfârşitul verii. Se găsesc terenuri agricole pârloage şi rămăşiţe de pajişte 

stepice primare (grupări cu Festuca Vallsiaca, Stipa lssingiana, S. capillata şi alte ierburi xelofile).  

 Vegetaţia arborescentă este slab reprezentată atât la scara judeţului cât şi pe teritoriul 

localităţii Ianca. Fauna spontană este reprezentată prin animale sedentare cât şi migratoare. 

Modificările ce au loc în biotop s-au reflectat şi în aria lor de răspândire. Speciile caracteristice 

zonei sunt: termite (Reticulitermis lucifugus Rossi), ciori (Imela germanica), popândăi (citellus 

citellus). Nu sunt detectate specii rare sau ameninţate cu dispariţia. 

 

c. Caracteristicile pedologice ale solului  

 

 Prezenţa pe suprafeţe întinse foarte slab înclinate sau orizontale a depozitelor loessoide, 

lipoite în cea mai mare parte de drenaj superficial, condiţiile climatice semiaride, cu umiditate 

superficială şi existenţa asociaţiilor vegetale ierboase de stepă au determinat formarea solurilor 

cernoziomice în diferite faze de evoluţie pe cea mai mare parte a teritoriului judeţului Brăila. 

Solurile sunt de vârstă Pleistocen Superior, corespunzător intervalului Riss-wurm fiind constituit 

din loessuri şi depozite loessoide, cernoziom ciocolatiu cu textură lutoasă şi luto-nisipoasă. 

Prezentând un grad mare de porozitate, infiltraţia pe verticală se realizează uşor. În condiţiile 

existenţei aridităţii, apa freatică determină supraumezirea şi evaporaţia. Vara, datorită insolaţiei, 

suprafaţa solurilor îşi ridică temperatura, se intensifică evaporaţia, iar umiditatea (sub un metru) se 

file:///A:/cap.2(CARACTERSISTICILE%20UNITATII%20ADMIN-TERITORIALE)/sectiunea%201.doc
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menţine între coeficientul de ofilire şi mijlocul umidităţii active. Acestea sunt caracteristicile 

ţinuturilor cu climat temperat-continental unde vegetaţia naturală, în perioada de formare au 

constituit-o ierburile de stepă. 

 În zona localităţii Ianca depozitele de suprafaţă aparţin holocenului inferior şi holocenului 

superior. 

 Depozitele holocen-inferior sunt reprezentate prin aluviunile terasei joase a Dunării şi prin 

depozitele loessoide aparţinând Câmpiei Brăilei. Acumulările terasei joase a Dunării sunt constituite 

din nisipuri şi nisipuri slab argiloase, grase de 5 – 10 m. Depozitele loessoide, care acoperă Câmpia 

Brăilei, au un caracter prăfos nisipos, sunt macroporice de culoare gălbui. În partea de nord a 

Câmpiei Brăilei, ele devin din ce în ce mai nisipoase. Grosimea lor este de 5 – 10 m. Depozitele 

loessoide ale terasei joase, acumulările aluvionare ale luncilor şi nisipurilor eoliene din regiune au 

fost atribuite holocenului superior. Menţionăm că în aluviunile luncii Dunării nu s-au întâlnit 

pietrişuri ci numai nisipuri şi nisipuri argiloase cu intercalaţii argiloase, a căror grosime este de 10 -  

15 m. Aluviunile grosiere reprezintă de fapt aluviunile vechiului curs al Buzăului. 

Forajele executate în localitate au interceptat sub stratul superficial de sol vegetal, un strat de 

loessuri argiloase şi loessuri prăfoase, galbene, cu umiditate ridicată şi consistenţă scăzută, 

caracterizat de compresibilitate mare şi caracteristici nefavorabile ale rezistenţei la forfecare. 

Terenul de fundare se încadrează în categoria terenurilor slabe, care necesită măsuri de îmbunătăţire 

în vederea fundării directe a construcţiilor. 

 

Secţiunea 2. Caracteristici climatice 

            a. Regimul climatic, specificităţi, influenţe 

     Caracteristica climatului este conferită de poziţia pe care o are teritoriul U.A.T Ianca în cadrul 

judeţului Brăila şi de condiţiile locale geografice. 

Principalele caracteristici ale anotimpurilor sunt: 

Verile sunt caracterizate de următoarele fenomene meteorologice: secetă accentuată, căderi 

de grindină însoţite uneori de vânturi puternice care pot lua aspect de vijelie (tornade)  

Iernile sunt caracterizate de următoarele fenomene meteorologice: precipitaţii moderate 

cantitativ, preponderent sub formă de ploaie, formarea frecventă de polei, formarea frecventă de 

chiciură, ninsori viscolite cu o viteză foarte mare a vântului (peste 50 km/h) asociate cu scăderi 

masive de temperatură 

Primăverile sunt caracterizate de următoarele fenomene meteorologice: precipitaţii 

moderate cantitativ, prezenţa îngheţului târziu, schimbări bruşte de temperatură, diferenţe mari de 

temperatură între zi şi noapte precum şi de la o zi la alta 

Toamnele sunt caracterizate de următoarele fenomene meteorologice: precipitaţii moderate 

cantitativ, prezenţa îngheţului timpuriu, prezenţa frecventă a ceţii, diferenţe mari de temperatură 

între zi şi noapte precum şi de la o zi la alta 

 Clima este temperat continentală cu temperatura medie multianuală de + 11,1 
o
C. 

Temperatura aerului a înregistrat valori maxime şi minime absolute: 40,5 
o
C, respectiv – 26,5 

o
C . 

Precipitaţiile sunt reduse, de circa 400 mm / an. Adâncimea maximă de îngheţ este de 0,85 – 0,90 

m, iar frecvenţa medie a zilelor de îngheţ cu T < 0
o 

este de 98,3 zile / an. 

 Vânturile dominante sunt din direcţia nordică (21,3%) şi nord-estică (18%). Calmul înregistrează 

valoarea procentuală de 8,5%, iar intensitatea vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 1,5 – 3,1 

m/s.  

b. Regimul precipitaţiilor  

Cantităţile de precipitaţii medii anuale se încadrează în limitele de 380-450 mm/an. 

Cantităţile lunare de precipitaţii sunt următoarele : 

   - luna ianuarie  - 25 mm 

   - luna februarie - 25 mm 

   - luna martie  - 30 mm 

   - luna aprilie  - 35 mm 

   - luna mai  - 45 mm 

   - luna iunie  - 65 mm 
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   - luna iulie  -  45 mm 

   - luna august  - 35 mm 

   - luna septembrie - 49 mm 

   - luna octombrie - 49 mm 

   - luna noiembrie - 30 mm 

   - luna decembrie - 35 mm 

c. Temperaturi 

Temperatura medie multianuală este de + 11,1 
o
C. 

Temperatura aerului a înregistrat valori maxime şi minime absolute de +40,5 
o
C, respectiv 

de -26,5 
o
C. 

 

d. Fenomene meteorologice extreme 

Până în momentul de faţă nu s-au înregistrat furtuni sau tornade de mare intensitate. 

 

 Secţiunea 3. Reţeaua hidrografică  

a. Cursurile de apă, debite normale, creşteri înregistrate 

Teritoriul U.A.T Ianca este lipsit de cursuri de apă.  

b.  Bazine hidrografice, lacuri de acumulare 

 Din punct de vedere hidrografic U.A.T Ianca se încadrează în bazinul hidrografic al râului 

Buzău, care este cel mai apropiat curs de apă. 

c . Caracteristicile pedologice 

 Solurile  predominante sunt : cernoziomul castaniu, cernoziomul ciocolatiu şi soluri 

sărăturoase de luncă 

Pe teritoriul U.A.T Ianca există următoarele tipuri de sol : 

 

Tip de sol Suprafața 

- ha - 

Textura Observații 

Cernoziom tipic LL/LL 2.685 LL/LL  

Câmpie slab înclinată 

și/sau câmpie plană 
Cernoziom tipic LL/LN 428 LL/LN 

Cernoziom calcaric LL/LL 12.106 LL/LL 

Cernoziom salinic LL/LL 268 LL/LL 

Cernoziom calcaric gleic LL/LL 45 LL/LL Microdepresiune  

Cernoziom calcaric salinic LL/LL 164 LL/LL Câmpie slab înclinată 

Cernoziom calcaric sodic LL/LL 163 LL/LL Câmpie plană 

Cernoziom salinic sodic LL/LL 48 LL/LL 

Cernoziom calcaric salinic sodic 

LL/LL 

143 LL/LL Câmpie slab înclinată 

Cernoziom gleic salinic sodic LL/LL 246 LL/LL Microdepresiune  

Cernoziom gleic salinic sodic LL/LN 56 LL/LN Câmpie slab înclinată 

Cernoziom gleic salinic sodic LL/LA 53 LL/LA Microdepresiune  

Faeoziom tipic LL/LL 107 LL/LL Crov  

Faeoziom tipic NL/NL 16 NL/NL Câmpie slab înclinată 

Solonet molic salinic LL/LL 30 LL/LL Microdepresiune  

Solonet calcaric salinic gleic LN/LN 71 LN/LN 

 

Din punct de vedere al claselor de calitate, terenul arabil al U.A.T Ianca se încadrează astfel: 

 

Clasa de calitate Suprafața (ha) 

I - 

II 13.082 

III 2.269 

IV 16 

V 184 
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d. Lacuri, iazuri  

Pe teritoriul U.A.T Ianca se găsesc lacurile Plopu şi Ianca care fac parte din grupa lacurilor 

clastrocratice. Suprafaţa lacului Plopu este de 3 km
2
, iar a lacului Ianca este de 3,4 km

2
. În 

momentul de faţă ambele lacuri sunt secate complet, singura cantitate de apă care poate fi 

găsită temporar fiind cea care se adună din precipitaţii şi care în scurt timp dispare.   

e.  Acumulări piscicole 

Pe teritoriul U.A.T Ianca nu există acumulări piscicole. 

f. Amenajări hidrotehnice 

 Pe teritoriul U.A.T Ianca nu există diguri, baraje, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor 

etc. 

 

Secţiunea 4. Populaţia  

a. Numărul populaţiei  

 

Nr.

crt. 
U.A.T Ianca 

FEMEI BARBATI 

< 18 ani >= 18 ani < 18 ani >= 18 ani 

1. oraş Ianca 1275 1838 1285 1730 

2. sat Plopu 396 352 373 321 

3. sat Oprişeneşti 204 230 164 170 

4. sat Perişoru 265 275 247 263 

5. sat Tîrlele Filiu 156 165 118 130 

6. sat Berleşti  87 115 85 99 

 

b. Structura demografică 

 

Nr. 

crt. 
U.A.T Ianca Preşcolari Elevi 

Salariaţi 
Pensionari 

local navetişti 

1. oraş Ianca 172 1.121   1.927 

2. sat Plopu 40 150   361 

3. sat Oprişeneşti 29 30   224 

4. sat Perişoru 25 128   283 

5. sat Tîrlele Filiu 15 65   169 

6. sat Berleşti 8 43   135 

 

c. Mişcare naturală 

Se consemnează mișcările  importante ale populației din zona și înspre zona administrativ- 

teritorială. 

d. Densitatea/concentrarea populației pe zone-aglomerări. 

Se menționează zonele în funcție de gradul de concentrare, evidențiindu-se zonele 

aglomerate din punct de vedere al numărului de locuitori pe unitatea de suprafață. 

 

Secţiunea 5. Căi de transport 

 a. Căi de transport rutiere 

 Lungimea totală a reţelei stradale din oraşul Ianca este de 32,951 km corespunzător unei 

suprafeţe carosabile de 203.616 mp. 

Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de 

627.222 mp. 

Reţeaua stradală a oraşului Ianca are următoarea structură : 

  - lungime străzi asfaltate  - 20,706 km 

  - lungime străzi pietruite  - 12,245 km 

Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2 %.   
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La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 35, DC 36, str.Calea Brăilei, DJ 221, str. 

Sărăţeni, str.Gării, DN 2B în lungime de 10,100 Km, corespunzător unei suprafeţe carosabile de 

77.900 mp. 

Transporturile de marfă şi călători în interiorul şi în afara localităţii se desfăşoară în general pe 

str.Calea Brăilei, str. Sărăţeni, str.Gării, DN 2B, DJ 221, DC 35 şi DC 36. Pe aceeaşi reţea de 

drumuri se desfăşoară şi traficul greu. 

Schema stradală a localităţii Oprişeneşti are o configuraţie, în general, rectangulară. 

Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 6 m parte carosabilă. 

Lungimea totală a străzilor din localitatea Oprişeneşti este de 8,900 Km corespunzător unei 

suprafeţe carosabile de 47.170 mp. 

Străzile din localitatea Oprişeneşti au următoarea structură : 

  - lungime străzi asfaltate   - 5,417 km 

  - lungime străzi pietruite   - 2,091 km 

  - lungime străzi nemodernizate (pământ) - 1,392 km 

Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de 

77.642 mp. 

Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%. 

La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DN 2B, în lungime de 1,510 Km, corespunzător 

unei suprafeţe carosabile de 11.450 mp. 

Schema stradală a localităţii Perişoru are o configuraţie, în general, rectangulară. 

Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 6,30 m parte carosabilă. 

Lungimea totală a străzilor din localitatea Perişoru este de 12,229 Km corespunzător unei suprafeţe 

carosabile de 60.289 mp. 

Străzile din localitatea Perişoru au următoarea structură : 

  - lungime străzi asfaltate   - 9,703 km 

  - lungime străzi nemodernizate (pământ) - 2,526 km 

Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de 

127.890 mp. 

Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%. 

La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 36, în lungime de 2,894 Km, corespunzător 

unei suprafeţe carosabile de 16.610 mp. Lungimea de 2,894 Km este asfaltată în totalitate. 

Schema stradală a localităţii Tîrlele Filiu are o configuraţie, în general, radială. 

Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 7 m parte carosabilă. 

Lungimea totală a străzilor din localitatea Tîrlele Filiu este de 6,597 Km corespunzător unei 

suprafeţe carosabile de 28.289 mp. 

Străzile din localitatea Tîrlele Filiu sunt pietruite în totalitate. 

Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de 

190.724 mp. 

Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%. 

La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 36, în lungime de 1,160 Km, corespunzător 

unei suprafeţe carosabile de 5.075 mp. 

Schema stradală a localităţii Plopu are o configuraţie, în general, rectangulară. 

Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 6 m parte carosabilă. 

Lungimea totală a străzilor din localitatea Plopu este de 13,373 Km corespunzător unei suprafeţe 

carosabile de 60.981 mp. 

Străzile din localitatea Plopu au următoarea structură : 

  - lungime străzi asfaltate  - 11,748 km 

  - lungime străzi pietruite  -   1,625 km 

Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de 

160.832 mp. 

Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%. 

La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 37, în lungime de 1,844 Km, corespunzător 

unei suprafeţe carosabile de 11.148 mp. Lungimea de 1,844 Km este asfaltată în totalitate. 

Schema stradală a localităţii Berleşti are o configuraţie, în general, rectangulară. 
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Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 5,50 m parte carosabilă. 

Lungimea totală a străzilor din localitatea Berleşti este de 6,895 Km corespunzător unei suprafeţe 

carosabile de 25.516 mp. 

Străzile din localitatea Berleşti sunt pietruite în totalitate. 

Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de 

94.956 mp. 

Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%. 

La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 35, în lungime de 1,350 Km, corespunzător 

unei suprafeţe carosabile de 6.830 mp. Lungimea de 1,350 Km este asfaltată, însă îmbrăcămintea 

asfaltică prezintă un grad de uzură foarte avansat pe mai mult de 70% din întindere (crăpături, gropi 

profunde, văluriri, etc.). 

Drumul de acces dintre localităţile Ianca şi Berleşti este DC 35, are o lungime de 6,5 km şi este 

pietruit în totalitate. 

Drumul de acces dintre localităţile Perişoru şi Tîrlele Filiu este DC 36, are o lungime de 7,5 km şi 

este pietruit în totalitate. 

 b. Căi de transport feroviare 

 Calea ferată care face legătura între Brăila şi Buzău are o lungime de aproximativ 9 Km pe 

teritoriul administrativ al U.A.T Ianca. 

 Totodată mai există o cale ferată care deservea fosta unitate militară U.M 02415 şi care în 

prezent este în conservare, cale ferată cu o lungime de aproximativ 3 Km. 

 c. Căi de transport aeriene 

 Pe teritoriul U.A.T Ianca există fostul aerodrom militar aparţinând U.M 02415 şi care în 

prezent a fost trecut în conservare.  

 d. Căi navigabile 

 Nu este cazul. 

 e. Reţele de conducte magistrale  

 Pe teritoriul U.A.T Ianca se găsesc următoarele reţele de conducte magistrale : 

  - reţea transport gaze naturale cu o lungime de 14,25 Km ; 

  - reţea transport ţiţei, cu o lungime de 36,25 Km. 

 

 

 

Secţiunea 6. Dezvoltare economică 

 

 a. Zone industrializate/ramuri 

 Principalele instituţii şi principalii operatori economici care funcţionează pe teritoriul U.A.T 

Ianca, precum şi tipurile de activităţi desfăşurate pe ramuri ale industriei sunt prezentaţi conform 

tabelului : 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiectiv economic Profilul de activitate 

Numărul 

de 

salariaţi 
Adresa / Telefon 

1. S.C Bona Avis S.R.L Abatorizare carne pasăre  str.Brăilei, nr.3/0239668166 

2. S.C Agrimon S.R.L Creştere păsări ouătoare  str.Brăilei, nr.1/0239668124 

3. D.S.P Ianca Salubritate şi întreţinere 

spaţii verzi 

 str.Gării, nr.6/0239668806 

4. S.C Tomaselli S.R.L Activităţi cu profil agricol  str.Brăilei, nr.9/0239668251 

5. S.C Mobila Com S.R.L Comercializare produse 

alimentare şi producere 

produse de panificaţie 

 str.Brăilei, nr.19/0239669715 

6. S.C Fortino S.R.L Construcţii civile, instalaţii  str.N.Oncescu, nr.30/0239668255 

7. B.C.R – agenţia Ianca Activităţi bancare  str.Gării, nr.2/0239668555 

8. S.C Carvapet S.R.L Depozit materiale construcţii  str.Gării, nr.16/0239668228 
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9. S.C Galanthus S.R.L Activităţi farmaceutice  str.Brăilei, nr.18/0239668432 

10. S.C Hepites S.A Activităţi farmaceutice  Str.Morii, nr.1/0239668495 

11. S.C Farmavet S.A Activităţi farmaceutice 

veterinare 
 Str.Brăilei, nr.31 

12. S.C Lactas S.R.L Activitate de prelucrare a 

laptelui şi comercializare 

produse lactate 

 Str.Brăilei, nr.110/0239668048 

13. S.C Radovici Servcom Staţie G.P.L  str.Brăilei, nr.110/0239668117 

14. S.C Estival S.R.L Comercializare produse 

alimentare şi activităţi de 

morărit 

 str. N.Oncescu 

15. P.F.A Ionel Marcel Activitate de vulcanizare auto  str.Brăilei, nr.109/0239669094 

16. S.C Senin S.R.L Producţie produse panificaţie  str.Brăilei, nr.112/0239668111 

17. S.C Corandri Com S.R.L Activităţi turistice – hotel 

restaurant 
 str.Brăilei, nr.112/0239668054 

18. S.C Clăbucet S.R.L Comercializare produse 

alimentare 
 str.Brăilei, nr.18, Bl.C1 - parter 

19. P.F.A Iancu Gigel Activităţi cu profil agricol  str.Sărăţeni 

20. C.N Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale – district Ianca 

Activităţi de întreţinere 

drumuri 
 str.Şcolilor, nr.3/0239668470 

21. C.U.P Brăila – staţia de 

tratare Ianca 

Activităţi de distribuţie apă 

potabilă 
 str.Şcolilor, nr.4/0239668436 

22. S.C MCR Prod S.R.L Comercializare produse 

petroliere (motorină) 
 str.Fabricii, nr.3/0239668417 

23. Electrica Muntenia Nord Lucrări întreţinere reţele 

electrice 
 sat Perişoru / 0239669062 

24. S.C Eldomir S.R.L Comercializare produse 

petroliere  
 sat Brăilei, nr.13 

25. S.C Matador 04 S.R.L Activităţi cu profil agricol  sat Perişoru / 0239669181 

26. P.F.A Barbu Vasile Activităţi cu profil agricol  sat Perişoru 

27. S.C Dan Radi S.R.L Activităţi cu profil agricol  sat Plopu 

28. S.A Record Activităţi cu profil agricol  sat Plopu 

29. S.C Anareli S.R.L Activităţi cu profil agricol  sat Plopu 

30. S.C Spartan Trade S.R.L Comercializare produse 

alimentare şi activităţi cu 

profil agricol 

 sat Plopu / 0239669705 

31. S.C Vilacrus Trade S.R.L Activităţi turistice – motel 

restaurant 
 str. Brăilei / 0239668163 

32. P.F.A Dragomir Stelică Activităţi cu profil agricol  sat Tîrlele Filiu 

33. P.F.A Moise Stelian Activităţi cu profil agricol  sat Tîrlele Filiu 

34. P.F.A Banciu Mihai Activităţi cu profil agricol  sat Tîrlele Filiu 

35. S.C Senin S.R.L Activităţi turistice – motel 

restaurant şi producţie 

produse panificaţie 

 sat Oprişeneşti / 0239650700 

36. P.F.A Mitrea Stan Activităţi cu profil agricol  sat Oprişeneşti 

37. S.C Daria Cosmi S.R.L Activităţi cu profil agricol  sat Oprişeneşti / 0239650724 

38. S.C Petrom S.A–staţia Peco Comercializare produse 

petroliere 
 sat Oprişeneşti / 0239650950 

39. O.M.V Grup Activităţi de extracţie şi 

stocare ţiţei 
 sat Oprişeneşti / 0239650900 

40. Baza de aprovizionare 

Floreşti 

Activităţi de depozitare şi 

recuperare materiale 
 str.Brăilei / 0239668480 

41.  S.C Cerealcom S.A Depozitare şi stocare în 

silozuri a produselor agricole 
 str. Brăilei / 0239668476 

42. S.N Radiocomunicaţii S.A 

– Staţia de radio releu Ianca 

Activităţi de comunicaţii  str. Brăilei / 0239668296 
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43. P.F.A Chiriţă Tudorache Activităţi cu profil agricol  sat Berleşti / 0239669324 

44. S.C Diotech S.R.L Stație de betoane  Str. Brăilei, nr.3A 

45. S.C Mușatinii Prod S.R.L Activităţi turistice – motel 

restaurant 
 Sat Gara Ianca, nr.4A 

46. S.C. Amromco S.R.L Activităţi de extracţie ţiţei și 

gaze naturale 
 Sat Tîrlele Filiu 

47. Panțuru Marinela – 

Întreprindere individuală 

Activitate de vulcanizare auto  Str. Brăilei, nr.2 

48. S.C Simfonia S.R.L Comercializare produse 

alimentare 
 Str. Nicolae Oncescu, nr.44 

49. S.C Valmida Trading S.R.L Depozit materiale construcţii  str.Brăilei, Bl.B3, parter 

50. S.C Cipricom S.R.L Comercializare produse 

alimentare 
 Str. Sărățeni, lângă bl.E1 

51. S.C Famirali Impex S.R.L Comercializare produse 

industriale 
 str.Brăilei, nr.19, bl.E2, parter 

52. S.C Malidoni S.R.L Activitate de vulcanizare auto  Str. Sărățeni, nr.69 

53. Ciglinianu Emilia – 

Întreprindere individuală 

Activități de alimentație 

publică – pizzerie-restaurant 
 Str. Parcului, nr.2 

54. S.C Intergastro S.R.L Activităţi turistice – motel 

restaurant 
 DN 2B – sat Oprișenești (lângă 

stația PECO) 

55. S.C Iulstema S.R.L Activități de alimentație 

publică – pizzerie-restaurant 
 Str. Brăilei – module comerciale, 

lângă piața agroalimentară 

56. S.C Precizia Com S.R.L Comercializare produse 

alimentare 
 Str. Brăilei – module comerciale, 

lângă piața agroalimentară 

57. S.C Luizdelex Serv S.R.L Activitate de vulcanizare auto 

și service auto 
 Sat Gara Ianca, intersecție DN 2B cu 

DJ 211 

58. S.C Rolistel Com S.R.L Comercializare produse 

alimentare 
 Str. Brăilei, nr.175A 

59. S.C Prochemiplant S.R.L Comercializare produse 

fertilizare sol 
 Str. Nicolae Oncescu, nr.46 

60. Grigore Mihăiță – 

Întreprindere individuală 

Depozit materiale construcţii  Str. Gării, nr.14 

 

 

 b. Depozite/rezervoare, capacităţi de stocare 

 La nivelul U.A.T Ianca există doar rezervoare de stocare apă potabilă, poziţionarea lor pe 

teritoriul administrativ precum şi capacitatea fiecăruia fiind : 

  - oraş Ianca (în incinta Staţiei de tratare) - V1 =       800 m
3
 

         V2 = 2.500 m
3
 

  - sat Perişoru     - V =         200 m
3
  

  - sat Plopu     - V =         200 m
3
  

  - sat Oprişeneşti    - V =         200 m
3
  

 

 În momentul de față rezervoarele aferente satelor Perișoru, Plopu și Oprișenești sunt în 

conservare, în ele nefiind stocată apă potabilă. 

 

 c. Exploatări miniere, petroliere  

   Pe teritoriul U.A.T Ianca există exploatări petroliere. Punctul principal de lucru este în 

localitatea Oprişeneşti și aparține societății OMV Grup, iar celălalt punct de lucru este în localitatea 

Tîrlele Filiu și aparține societății S.C Amromco S.R.L Ploiești. 

 

 d. Fondul funciar – terenuri agricole, suprafeţe împădurite 

 Suprafaţa pădurilor din cadrul U.A.T Ianca este de 22 Ha , dispunerea lor teritorială fiind 

următoarea : 

  - la intersecția drumului DN 2B cu DJ 211 (Ianca - Bordei Verde) în apropierea 

localității Gara Ianca. Pădurea este de fapt o pepinieră de salcâm cu o vechime de circa 12 de ani. 
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Suprafaţa terenurilor agricole in funcţie de tipul de proprietate (stat, privat) este următoarea : 

 - proprietate privată - 14.910 Ha 

 - proprietate de stat -      248 Ha 

 

 e. Creşterea animalelor 

 Situaţia efectivelor de animale existente (pe specii) se prezintă astfel : 

  - bovine  - 1.973 capete ; 

  - porcine  - 2.574 capete ; 

  - ovine   - 10.280 capete ; 

  - caprine  - 1.011 capete ; 

  - cabaline  -    524 capete ; 

  - păsări   - 47.310 capete. 

  Crescătoriile de animale cu număr ridicat de capete sunt următoarele : 

  - S.C Agrimon S.R.L - creşterea păsărilor ouătoare - locaţie sat Oprişeneşti 

şi sat Plopu ; 

  - S.C Goliath  - creştere şi îngrăşare porcine - locaţie sat Perişoru ; 

  - S.C Matador  - creştere şi îngrăşare porcine - locaţie sat Perişoru ; 

  - S.C Miofan S.R.L -  creştere taurine pentru lapte - locaţie D.J 221 ; 

  - P.F Chiriţă Tudorache - creştere ovine   - locaţie sat Berleşti ; 

  - P.F Mitrea Stan - creştere ovine   - locaţie sat Oprişeneşti.  

 

 f. Turism / capacităţi de primire turistică 

   Operatorii economici care au în obiectul de activitate desfăşurarea de activităţi turistice şi 

care dispun de capacităţi de primire turistică sunt : 

  1. S.C Corandri Com S.R.L - Motel-restaurant – capacitate cazare 24 locuri ; 

  2. S.C Senin S.R.L  - Motel-restaurant - capacitate cazare 18 locuri ; 

  3. S.C Vilacrus Trade S.R.L - Motel-restaurant - capacitate cazare 24 locuri ; 

  4. S.C Muşatinii Trade S.R.L - Motel-restaurant - capacitate cazare 10 locuri ; 

  5. S.C Intergastro S.R.L - Motel-restaurant - capacitate cazare 10 locuri. 

 

 g. Apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei. 

 Activităţile economice noi care au apărut pe teritoriul U.A.T Ianca sunt următoarele : 

  - creşterea şi îngrăşarea porcilor - operator economic : S.C Matador 04 S.R.L 

                   S.C Goliath S.R.L 

  - prelucrarea deşeurilor biodegradabile – operator economic : D.S.P Ianca 

  - stație preparare betoane  - operator economic : S.C Diotech S.R.L 

 

 h. Resurse naturale 

 Resursele naturale care se găsesc pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca constau în 

zăcăminte de petrol şi de gaze naturale. Exploatarea acestor zăcăminte se face prin extracţie de către 

S.C Petrom S.A E&P Field Cluster 04 Independenţa – Oprişeneşti și S.C Amromco S.R.L Ploiești. 

Zăcămintele sunt localizate şi exploatate pe teritoriul localităţilor Oprişeneşti, Plopu, Perişoru și 

Tîrlele Filiu.  

 

 

 

Secţiunea 7. Infrastructuri locale 

 

 a.Instituţii publice 

 Instituţiile de administraţie publică, de cultură, de ocrotire a sănătăţii etc. (şcoli, primărie, 

grădiniţe, muzee, instituţii etc.) care funcţionează pe raza U.A.T Ianca sunt următoarele : 
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Nr. 

Crt. 

Instituţie Profil de activitate Număr 

angajaţi 

Adresă/Nr.telefon 

1. Primăria  Ianca Administraţie publică  str.Brăilei, nr.27/0239668178 

2. Poliţia Ianca Ordine publică  str.Sărăţeni. nr.4/0239668444 

3. Jandarmeria Ianca Pază şi ordine publică  str.Sărăţeni, nr.2 

4. U.A.M.S  Ianca Asistenţă medico-socială  str.Teilor, nr.74/0239668346 

5. Dispensar uman Activităţi medicale  str.Morii, nr.1/0239668272 

6. Serviciul de Ambulanţă Urgenţe medicale  str.Teilor, nr.74/0239668490 

7. I.S.U Brăila – Grupa 2 

stingere 

Intervenţii stingere 

incendii 

 str.Gării, nr.7/0239668888 

8. Grădiniţa Ianca Învăţământ preşcolari  str.Gării, nr.8/0239668057 

9. Liceu tehnologic „Nicolae 

Oncescu” 
Învăţământ clasele I-XII  str.Brăilei, nr.13/0239668494 

10. Liceu teoretic „Constantin 

Angelescu” 
Învăţământ clasele I-XII  str.Brăilei, nr.167/0239668344 

11. Muzeul Ianca Activităţi de muzeologie  str.Gării, nr.9/0239668178 

12. Casa de Cultură Ianca Activităţi cultural-artistice  str.Brăilei, nr.35/0239669230 

13. Administraţia Financiară Activităţi fiscale  str.Eroilor, bl.F5 /0239668930 

14. Notariatul Public Ianca Activităţi notariale  str.Gării, nr.5/0239668959 

15. Şcoala cu clasele I-VIII 

Plopu 

Învăţământ clasele I-VIII  sat Plopu / 0239651000 

 

 

 

 b. Reţele de utilităţi 

 Alimentarea cu apă potabilă pe teritoriul U.A.T Ianca : 

- oraşul Ianca este alimentat cu apă din surse de suprafaţă, respectiv fluviul Dunărea. 

Apa este captată în staţia de captare Gropeni care are o capacitate de pompare de 530 l/s. 

Transportul apei către localitatea Ianca se face printr-o aducţiune PREMO Ø 800 mm în 

lungime de 45,7 km. Apa este adusă în Staţia de tratare Ianca unde suferă întreg procesul de 

tratare, devenind potabilă. Staţia de tratare Ianca poate livra un debit de 270 l/s. Lungimea 

reţelei de distribuţie apă potabilă în oraşul Ianca este de 23,695 km, reţeaua fiind formată 

din tronsoane metalice, tronsoane din AZBO şi tronsoane din P.V.C. În urma derulării și 

finalizării proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în 

județul Brăila” din totalul rețelei de apă potabilă s-au reabilitat 11,704 km și s-a realizat o 

extindere de 1,217 km. Rețeaua de distribuție care a fost reabilitată și extinsă s-a executat 

din conducte de polietilenă de înaltă densitate (PEID) cu diametre exterioare între 110 mm și 

355 mm. De asemenea, s-au prevăzut un număr de 106 hidranți de incendiu, cu diametrul 

Dn 100 mm. Dispunerea acestor hidranți, pe străzi, s-a făcut conform tabelului de mai jos: 

 

Denumire stradă Număr hidranți 

Str. Calea Brăilei 61 

Str. Teilor 7 

Str. Primăverii 4 

Str. Morii 8 

Str. Parcului 3 

Str. Sărățeni 12 

Str. Gării 3 

Str. Nicolae Oncescu 7 

Str. Industriei 1 

TOTAL 106 

 



 15 

 Reţeaua de distribuţie are diametre diferite acoperind o gamă între Ø 50 mm şi Ø 400 
mm şi deserveşte un număr de 2400 gospodării. 

  - în satul Oprişeneşti există o staţie pompare care în momentul de faţă este în stare de 

conservare, apa fiind by-passată direct în reţeaua de distribuţie aferentă localităţii care asigură la  

180 gospodării alimentarea cu  apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 

6,99 km din care 4,99 km reţea veche şi 2 km reţea nouă din PE, un număr de 12 hidranţi, 

reţeaua având un diametru de 100 mm – metal şi P.E Ø = 63 mm. Reţeaua de aducţiune Ianca – 

Oprişeneşti are o lungime de 7,5 km, este de polietilenă şi are un diametru Ø = 90 mm. 

Localitatea dispune de un rezervor de stocare apă potabilă cu V = 200 m
3
. 

  - în satul Plopu există o staţie pompare care în momentul de faţă este în stare de 

conservare, apa fiind by-passată direct în reţeaua de distribuţie aferentă localităţii care asigură la  

435 gospodării alimentarea cu  apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 17,22 

km din care 8,6 km reţea veche şi 8,620 km reţea nouă, un număr de 12 hidranţi, reţeaua având un 

diametru de 40 - 75 mm. Reţeaua de aducţiune Ianca – Plopu are o lungime de 1,5 km, este metalică 

şi are un diametru Ø = 90 mm. Localitatea dispune de un rezervor de stocare apă potabilă cu V = 

200 m
3
. 

   - în satul Perişoru există o staţie pompare care în momentul de faţă este în stare de 

conservare, apa fiind by-passată direct în reţeaua de distribuţie aferentă localităţii care asigură la  

320 gospodării alimentarea cu  apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 

14,850 km din care 7,4 km reţea veche şi 7,45 km reţea nouă, un număr de 5 hidranţi, reţeaua având 

un diametru de 100 mm – metal şi P.V.C Ø = 40 – 75 mm. Reţeaua de aducţiune Ianca – Perişoru 

are o lungime de 3 km, este metalică şi are un diametru Ø = 300 mm. Localitatea dispune de un 

rezervor de stocare apă potabilă cu V = 200 m
3
. 

  - în satul Tîrlele Filiu reţeaua de distribuţie aferentă localităţii asigură la 210 

gospodării alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 9 km şi un 

număr de 5 hidranţi, reţeaua având un diametru de 63 - 90 mm P.E. Reţeaua de aducţiune Ianca – 

Tîrlele Filiu are o lungime de 6 km, este de polietilenă şi are un diametru Ø = 160 mm.  

  - în satul Berleşti reţeaua de distribuţie aferentă localităţii asigură la 120 gospodării 

alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 3 km şi un număr de 1 

hidrant, reţeaua având un diametru de 40 - 90 mm P.V.C. Reţeaua de aducţiune Ianca – Berleşti are 

o lungime de 6 km, este de polietilenă şi are un diametru Ø = 90 mm.  

 

 Alimentarea cu energie electrică pe teritoriul U.A.T Ianca : 

  - pe teritoriul oraşului Ianca se află Staţia de transformare 110/20 kV. Aceasta este 

legată la sistemul energetic naţional prin linii de 110 kV, una care vine de la Staţia de 

transformare 110/20 kV Urleasca şi altă linie care vine de la Staţia de transformare 110/20 kV 

Făurei. 

  - în oraşul Ianca există 3 PT-uri de 250 kVA, 1 PT de 400 kVA, 2 PT-uri de 160 

kVA, 1 PT de 7x1000 kVA şi 1 PT de 2x1000 kVA care asigură curentul electric la un număr de 

2183 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie este 

formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 35,45 km. 

  - în satul Oprişeneşti există 1 PT de 63 kVA, 1 PT de 100 kVA, 1 PT de 160 kVA, 1 

PT de 250 kVA, 1 PT de 2x250 kVA, 1 PT de 2x900 kVA, 1 PT de 1000 kVA şi 1 PT de 

3x1000 kVA care asigură curentul electric la un număr de 219 gospodării precum şi pentru 

iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie este formată din linii electrice aeriene de 

joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 6,75 km.  

  - în satul Plopu există 1 PT de 150 kVA, 1 PT de 160 kVA, 2 PT-uri de 250 kVA şi 

1 PT de 2x1000 kVA care asigură curentul electric la un număr de 532 gospodării precum şi 

pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie este formată din linii electrice 

aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 8,85 km.  
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  - în satul Perişoru există 1 PT de 100 kVA şi 3 PT-uri de 250 kVA care asigură 

curentul electric la un număr de 381 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. 

Reţeaua de distribuţie este formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are 

o lungime de 10,58 km.  

  - în satul Berleşti există 1 PT de 260 kVA care asigură curentul electric la un număr 

de 137 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie este 

formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 6,30 km.  

  - în satul Tîrlele Filiu există 2 PT-uri de 160 kVA care asigură curentul electric la un 

număr de 293 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie 

este formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 5,80 km.  

 

 Colectarea de ape uzate pe teritoriul U.A.T Ianca : 

  - În urma derulării și finalizării proiectului „Reabilitarea și modernizarea 

sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila” pe teritoriul oraşului Ianca Staţia de epurare 

Ianca trece în conservare, fiind construite două stații de pompare ape uzate menajere SPAU 1 și 

SPAU 2 care colectează toate apele uzate rezultate de la agenţii economici din zona oraşului 

precum şi de la populaţia existentă în oraş. Staţia de pompare ape uzate menajere SPAU 1 este 

amplasată pe terenul aferent fostei Stații de epurare Ianca (aflată acum în conservare) și este 

echipată cu 2 electropompe submersibile cu următoarele caracteristici : 

    Q = 26,4 l/s ; H = 17 mCA 

 Conducta de refulare a acestei stații de pompare este executată din țeavă de polietilenă PEID, cu 

diametrul De = 200 mm și cu o lungime de 677 metri. 

Datorită faptului că stația de epurare existentă a trecut în conservare, a fost necesară o stație de 

pompare ape uzate (SPAU 2) care să permită transportul apelor uzate la Stația de epurare Făurei. 

Stația de pompare ape uzate menajere SPAU 2 este amplasată de-a lungul DN 2B, între strada 

Viilor și strada Rozelor, în spațiul verde – domeniu public, în afara carosabilului. 

Stația de pompare ape uzate menajere SPAU 2 are următoarele caracteristici : 

    Q = 50,1 l/s ; H = 62 mCA 

Conducta de refulare a acestei stații de pompare este prevăzută să descarce apele uzate colectate 

de pe întregul teritoriu al orașului Ianca în Stația de epurare Făurei și este executată din țeavă de 

polietilenă PEID, cu diametrul De = 315 mm și cu o lungime de 23.300 metri. 

Reţeaua de canalizare deserveşte un număr de 2289 gospodării (abonaţi şi agenţi economici), 

având o lungime totală de 19.353 metri şi un număr de 378 cămine. 

Colectoarele de canalizare sunt executate din conducte de PVC, cu diametre cuprinse între Dn = 

250 mm și Dn = 400 mm. 

  - pe teritoriul satelor componente nu există reţea de canalizare. 

 

 Alimentarea cu gaze naturale pe teritoriul U.A.T Ianca : 

  - reţeaua de distribuţie gaze naturale existentă pe raza oraşului Ianca are o lungime 

totală de 12,910 km şi deserveşte un număr de 1250 abonaţi. 

  - pe teritoriul satelor componente nu există reţele de distribuţie gaze naturale. 
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 c. Locuri de adunare şi cazarea populaţiei în situaţii de urgenţă 

 

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL LOCALITATEA 

NR. LOCURI 

CAZARE 

CAPACITATE 

HRANIRE  

1. Cămin Cultural Ianca 125 Nu 

2. Liceul Teoretic 

„Constantin Angelescu” – 

sala de sport 

Ianca 200 Nu 

3. Casa de Cultură Ianca 400 Nu 

4. Cămin Cultural Oprişeneşti 125 Nu 

5. Cămin Cultural Perişoru 125 Nu 

6. Şcoala Generală cu cl.I-VIII Plopu 130 Nu 

7. Cămin Cultural Tîrlele Filiu 125 Nu 

8. Cămin Cultural Berleşti 125 Nu 

 

Secţiunea 8. Specific regional/local 

 Unitatea Administrativ Teritorială Ianca are următoarele vecinătăți : 

  - la nord : comuna Șuțești 

  - la nord-est : comuna Movila Miresii 

  - la sud : comuna Zăvoaia + comuna Cireșu 

  - la est : comuna Traian + comuna Bordei Verde 

  - la vest : comuna Mircea Vodă + comuna Cireșu 

 În ceea ce privește riscurile specifice regiunii Unității Administrativ Teritoriale Ianca, 

acestea sunt reprezentate în proporție covârșitoare de riscurile de incendiu datorate terenurilor 

agricole (miriști de grâu, porumb, floarea-soarelui, etc.). 

 

 

 

Capitolul III.  ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale 

a) fenomene meteorologice periculoase   

       a1) inundaţii  
Oraşul Ianca poate fi afectat de cantităţi mari de precipitaţii înregistrate în intervale scurte de 

timp, respectiv de acumulări de apă cauzate de ploile torenţiale, obiectivele expuse acestui risc fiind 

terenurile agricole, staţia de epurare şi unele gospodării ale populaţiei, cu predilecţie cele situate pe 

Calea Brăilei, între str. Rozelor şi str. Aviatorilor ; 

 

      a2) furtuni, tornade, secetă, îngheţ 

 

 Furtunile însoţite de căderi masive de grindină 

 

 Sunt fenomene meteorologice care din motive obiective (regimul eolian) dar şi subiective 

(despăduriri, desfiinţarea barierelor de protecţie) au căpătat aspecte de constanţă. 

 Este afectat practic întreg teritoriul administrativ al U.A.T Ianca. 

 Consecinţele acestor fenomene meteorologice sunt : 

  - distrugerea culturilor agricole 

  - ruperea şi/sau smulgerea arborilor 

  - avarierea autovehiculelor 

  - avarierea reţelei electrice, de telefonie, cablu tv, fibră optică, internet 

  - spargerea ţiglei şi/sau tablei şi a altor tipuri de învelitori de pe blocuri, case sau 

anexe gospodăreşti 
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 Seceta 

 

 Temperatura aerului a inregistrat valori maxime si minime absolute :40,5
0
 C, respectiv -

26,5
0
C. Vara datorită insolaţiei, suprafaţa solurilor îşi ridică temperatura, se intensifică 

evaporaţia, iar umiditatea (sub 1 m) se menţine între coeficientul de ofilire şi mijlocul umidităţii 

active. 

 

 Înzăpeziri şi viscole 

 

 Ca urmare a dispariţiei barierelor forestiere protectoare precum şi datorită specificului eolian 

al judeţului, o foarte mare parte din teritoriul U.A.T Ianca este afectat ritmic pe timp de iarnă de 

aceste fenomene. 

 Cele mai afectate zone sunt : 

 - Drumul Naţional DN 2B care face legătura între Brăila şi Buzău, cu o lungime de 10,100 

km pe teritoriul administrativ 

 - Drumul Comunal DC 35 care face legătura între Ianca şi Berleşti, cu o lungime de 6,5 km 

 - Drumul Comunal DC 36 care face legătura între Perişoru şi Tîrlele Filiu, cu o lungime de 

7,5 km 

 - Drumul Judeţean DJ 221 care face legătura între Ianca şi Şuţeşti, cu o lungime de 12 km. 

 - Drumurile din interiorul oraşului Ianca, cu o lungime de 32,951 km 

 - Drumurile din interiorul satului Oprişeneşti, cu o lungime de 8,900 km 

 - Drumurile din interiorul satului Plopu, cu o lungime de 13,373 km 

 - Drumurile din interiorul satului Perişoru, cu o lungime de 12,229 km 

 - Drumurile din interiorul satului Tîrlele Filiu, cu o lungime de 6,597 km 

 - Drumurile din interiorul satului Berleşti, cu o lungime de 6,895 km 

 - Calea ferată care face legătura între Brăila şi Buzău, pe o distanţă de 9 km 

 

b) incendii de pădure   
Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca există posibilitatea producerii incendiilor de 

această natură. 

U.A.T Ianca are în proprietate o suprafață de aproximativ 22 ha de pădure. Aceasta este 

situată la intersecția drumului DN 2B cu DJ 211 (Ianca - Bordei Verde) în apropierea localității 

Gara Ianca. Pădurea este de fapt o pepinieră de salcâm cu o vechime de circa 12 de ani. 

Pe parcursul ultimilor 5 ani nu s-au înregistrat incendii de pădure pe raza U.A.T Ianca.   

 

c) fenomene distructive de origine geologică 

c1) cutremure  
- Cutremurele de pământ provin din cele produse în curba munţilor Carpaţi, în zona Vrancea 

şi se resimt pe teritoriul judeţului. Aproape în totalitate cutremurele sunt de natură tectonică. 

- Cele mai puternice cutremure care afectează U.A.T Ianca sunt cele de tip intermediar 

(70<H<170 km). Acestea sunt produse la adâncimi cuprinse între 50-250 km, au magnitudini medii 

M ≥ 7
0
 Richter şi conduc la intensităţi seismice de VII-VIII grade pe scara M.S.K 

- Fondul construit pe teritoriul U.A.T Ianca este alcătuit din : 

 - 23 blocuri de locuinţe cu un total de 980 de apartamente  

 - 775 locuinţe din cărămidă şi bolţari 

 - 3092 locuinţe din chirpic şi/sau paiantă 

- Zonele construite posibil a fi afectate de un cutremur major sunt zonele care cuprind o 

parte din ansamblul de blocuri „B”, respectiv blocurile B1, B3, B6 şi B7. 

 

c2) alunecări de teren  
Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca nu există posibilitatea producerii  de alunecări de 

teren.   
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Secţiunea  2 . Analiza riscurilor tehnologice.  

 Cuprinde referiri cu privire la: 

 

a) riscuri industriale  
- pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca se disting următoarele activităţi care prezintă 

pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase : 

 1. Activitatea de extracţie şi depozitare petrol şi gaze naturale 

 2. Activitatea de distribuţie produse petroliere (benzină, motorină, G.P.L) 

 3. Activitatea de abatorizare, respectiv depozitarea produselor din carne și păstrarea 

acestora la temperaturi frigorifice (rezervoare cu amoniac) 

 

b) riscuri de transport şi depozitare produse periculoase  
 

b1) transport rutier  
- Pe drumul naţional DN 2B nu s-au înregistrat, până în momentul de faţă, accidente majore 

şi/sau grave care să provoace dezastre ecologice. 

- Datorită faptului că în ultimii ani traficul s-a intensificat foarte mult, există o mare 

probabilitate de a se produce accidente majore cu consecinţe grave şi foarte grave asupra populaţiei 

şi mediului înconjurător. 

Pe drumul naţional DN 2B se transportă următoarele substanţe (lichide, solide, gazoase) : 

 - benzină 

 - motorină 

 - gaz petrolier lichefiat  

 - acetilenă 

 - oxigen 

 - azot 

 - azotat de amoniu 

 - acid clorhidric 

 - acid sulfuric 

 

b2) transport feroviar  
- În garniturile de tren, în multe situaţii, se găsesc vagoane speciale transportatoare de 

substanţe periculoase (substanţe toxice, explozive, incendiare). 

- In cazul unui accident feroviar major pot avea loc urmări diverse cum ar fi: 

- un număr mare de victime – în situaţia unui accident feroviar în care au fost 

implicate trenuri de persoane (tamponări, deraieri); 

- distrugerea (avarierea) garniturilor de tren. 

- producerea unor accidente chimice in situaţia distrugerii (avarierii) unor vagoane 

transportatoare de substanţe toxice care pot provoca efecte grave asupra populaţiei ; 

- incendii produse (din diferite condiţii) la garniturile de tren.  

 

b3) transport fluvial  
Nu este cazul. 

 

b4) transport aerian  
În momentul de faţă aerodromul Ianca se află în stare de conservare, ne mai fiind 

operaţional. 

 

b5) transport prin reţele magistrale  
- Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca există două reţele magistrale de transport produse 

petroliere şi gaze naturale. 

- Având în vedere natura produselor transportate există riscul producerii de explozii datorate 

apariţiei fisurilor datorate, în principal, vechimii reţelelor. 
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- Datorită traseelor parcurse de aceste reţele, respectiv ocolirea zonelor populate şi/sau a 

aglomeraţiilor urbane, riscul de a se produce un accident cu pierderi importante de vieţi omeneşti 

este minim. 

 

c) riscuri nucleare  
- Pericolul unor accidente nucleare se datorează existentei C.N.E. Cernavodă 

- Până în prezent nu s-au înregistrat accidente nucleare la C.N.E. Cernavodă , dar datorită 

parametrilor constructivi si tehnologici existenţi acest obiectiv reprezintă un real pericol. 
 

d) riscuri poluare ape  
 - Teritoriul administrativ al U.A.T Ianca nefiind traversat de nici un curs de apă, nu există 

riscul de poluare a apelor. 

 

e) prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări  
- Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca nu există construcţii, instalaţii sau alte amenajări 

aflate în stare avansată de degradare  care să prezinte un anumit risc de prăbuşire. 

 

f) eşecul utilităţilor publice  
 - Producerea unei avarii majore la Staţia de tratare apă potabilă Ianca ar duce la 

imposibilitatea asigurării apei potabile pe întreg teritoriul administrativ al U.A.T Ianca, precum şi a 

mai multor localităţi învecinate (Mircea Vodă, Deduleşti, Filipeşti, Făurei, Şuţeşti, Gradiştea, 

Bordei Verde), lucru care ar mări considerabil riscul producerii de epidemii, mai ales în perioada 

caniculară. 

 - Producerea unei avarii majore la Staţia electrică de 110 KV ar duce la sistarea energiei 

electrice pentru întreg oraşul Ianca, precum şi pentru satele Plopu, Perişoru şi Berleşti adică la un 

număr de 3128 de gospodării şi la un număr important de agenţi economici. 

 - Producerea unei avarii majore la Staţia de preluare/reglare gaze naturale ar duce la sistarea 

completă a alimentării cu gaze naturale a întregii populaţii din oraşul Ianca, lucru care ar produce 

efecte negative majore, mai ales în perioadele cu temperaturi scăzute. 

 

g) căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos  
 Nu este cazul. 

 

h) muniţie neexplodată  
 - Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca probabilitatea de a se găsi muniţie neexplodată 

este foarte redusă. 

 

 Secţiunea  3 . Analiza riscurilor biologice 

 

 Epidemii 

 

 Acest fenomen se accentuează pe timpul unor dezastre de mare amploare sau de lungă 

durată. 

 În cazul unor dezastre de mari proporţii există pericolul apariţiei următoarelor boli care dacă 

nu sunt oprite în fază incipientă pot deveni epidemii. Acestea sunt : holera, hepatita acută de tip B, 

febra tifoidă, leptospiroză, trichineloză. 

 În cazul apariţiei acestor boli se va ocupa de vaccinarea persoanelor, Centrul Sanitar 

Antiepidemic Brăila. La nivelul localităţii există 6 doctori şi 12 asistenţi medicali. 

 

 Epizootii 

 

 Gestionarea şi managementul măsurilor de protecţie şi intervenţie în caz de epizootii sunt 

asigurate de Direcţia Sanitar Veterinară. 
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 În cazul unor dezastre de mari proporţii şi de lungă durată pot apărea şi evolua următoarele 

boli (la animale) care se pot transforma în epizootii cum ar fi : antraxul, febra aftoasă, gripa aviară, 

pesta porcină, leptospiroza, pesta bovină. 

 

       ANTRAXUL 

  GENERALITĂŢI 

  - Este o boală infecţioasă cu caracter enzootic care apare la rumegătoare, cabaline, 

porci şi mai rar la alte specii de animale. Boala este întâlnită şi la om. Apariţia bolii este legată de 

terenurile contaminate, iar animalele se îmbolnăvesc de antrax fie păscând pe păşuni infectate, fie 

consumând furaje sau apă care conţin microbii de antrax. La ovine şi bovine boala are o evoluţie 

foarte rapidă. Oamenii se infectează manipulând carnea, blănurile, lână şi alte produse de origine 

animală contaminate, diagnosticul stabilindu-se pe baza examenului clinic anatomo-patologic şi de 

laborator. 

 

  MĂSURI PENTRU PREVENIRE 

  - Medicul veterinar, tehnicienii din cadrul Direcţiei Sanitare Brăila, membrii 

voluntari din echipa de prevenire şi şeful S.V.S.U din cadrul primăriei Ianca care vor controla ca 

circulaţia şi comerţul cu produse de origine animală să fie interzis. 

 

  MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE 

  - Se vor lua măsuri pentru împiedicarea răspândirii bolii şi apariţia de noi cazuri 

  - Se va opri păşunatul 

  - Produsele provenite de la animale moarte se vor depozita în camerele frigorifice 

existe în cadrul Staţiei de prelucrare deşeuri biodegradabile Ianca până la sosirea prestatorului de 

servicii (S.C Protan) care le va ridica pentru a putea fi distruse. 

  - Se interzice circulaţia animalelor în şi din locurile contaminate 

  - Se interzice consumul laptelui 

 

       GRIPA AVIARĂ 

  GENERALITĂŢI 

  - Influenţa aviară este o patologie gravă şi foarte contagioasă care afectează păsările 

de curte şi alte păsări. Virusurile influenţei aviare pot de asemenea să se transmită la mamifere, 

inclusiv la om, prin contact direct cu păsările. 

 

  MĂSURI PENTRU PREVENIRE 
  - Medicul veterinar, tehnicienii din cadrul Direcţiei Sanitare Brăila, membrii 

voluntari din echipa de prevenire şi şeful S.V.S.U din cadrul primăriei Ianca care vor controla 

asigurarea că nici o pasăre de curte nu trebuie să iasă din exploataţie. 

 

  MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE 
  - Se vor identifica toate focarele 

  - Se vor sacrifica toate păsările de curte şi păsările captive 

  - La intrare în localitate autovehiculele vor fi decontaminate 

 

       LEPTOSPIROZA 

  GENERALITĂŢI 
  - Este o boală infecto-contagioasă, comună omului şi animalelor, produsă de un 

microb numit leptospiră. Boala afectează vitele, cornutele mari, oile, vulpile şi uneori se pot 

îmbolnăvi şi caii, caprele, porcii, câinii şi pisicile. Boala poate evolua sub formă acută, subacută şi 

cronică. Animalele bolnave şi cele care au trecut prin boală rămân purtătoare de leptospire. 

  MĂSURI PENTRU PREVENIRE 
  - Se interzice introducerea în gospodărie a animalelor bănuite de leptospiroză sau 

bănuite de a fi purtătoare. 
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  - Se interzice păşunatul efectivelor de animale şi adăpatul acestora pe păşuni 

contaminate sau bănuite de această boală. 

  - Se interzice hrănirea animalelor cu carne sau cu alte produse provenite de la 

animale bolnave sau bănuite. 

 

  MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE 
  - Se vor lua măsuri de combatere şi prevenire a întinderii epizootiei la celelalte 

animale. 

  - Animalele bolnave vor fi izolate în adăposturi. 

  - Laptele va fi folosit numai după fierbere.  

 

 

       PESTA  PORCINĂ 

  GENERALITĂŢI 
  - Este o boală infecto-contagioasă epizootică specifică porcilor de toate vârstele, de 

toate rasele. Boala poate apărea pe tot parcursul anului fiind produsă de un virus. Boala se 

răspândeşte cu foarte multă uşurinţă la gospodăriile vecine. 

  - Pesta porcină poate aduce mari pagube economice acolo unde a apărut. 

 

  MĂSURI PENTRU PREVENIRE 
  - Se vor respecta cu stricteţe toate normele în vigoare privind adăpostirea, 

întreţinerea şi igiena efectivelor de porci. 

  - Se interzice păşunatul în localitate. 

 

  MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE 
  - Se cercetează originea, întinderea bolii şi se delimitează teritoriul care urmează a fi 

supus măsurilor de carantină. 

  - Se vor stabili drumurile de ocolire care urmează să fie supuse măsurilor de 

carantină. 

  - Se va interzice cu desăvârşire comercializarea. 

  - Se va impune şi se va supraveghea îndeaproape sterilizarea încăperilor (boxelor). 

 

       PESTA  BOVINĂ 

  GENERALITĂŢI 
  - Este o boală infecto-contagioasă care apare la vite, cornute mari şi mici (boi, bivoli, 

oi, capre) domestice şi sălbatice. 

  - Boala se caracterizează printr-o evoluţie scurtă având o contagiozitate extrem de 

mare şi o mortalitate de până la 90 %. 

 

  MĂSURI PENTRU PREVENIRE 

  - Se interzice importul şi tranzitul animalelor domestice şi sălbatice. 

  - Se vor controla, în mod periodic, animalele care pasc pe păşuni. 

  - Să achiziţioneze furaje numai din locuri necontaminate. 

 

  MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE 
  - Se va delimita teritoriul ce urmează a fi supus carantinei 

 

 

 Pe raza oraşului funcționează un cabinet sanitar veterinar încadrat cu un medic de 

specialitate şi doi tehnicieni veterinari. 

 Totodată, pe raza oraşului funcţionează şi o farmacie veterinară. 
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 Secţiunea  4 . Analiza riscurilor de incendiu 

 Cuprinde referiri cu privire la analizarea și diferențierea riscurilor de incendiu după 

context: statistica incendiilor și a altor situații de urgență, evidențele existente pe localități, 

operatori economici, instituții publice etc., fond construit, vegetație sau vehicule. 

 

 Secţiunea  5 . Analiza riscurilor sociale 

 Riscurile sociale pot apărea în zilele din săptămână când sunt organizate târguri pentru 

vânzarea produselor alimentare şi/sau nealimentare, respectiv în ziua de vineri a săptămânii, precum 

şi în perioada organizării „zilelor oraşului Ianca” .  

 Toate aceste manifestări periodice implică o afluenţă mare de public. 

  

 Secţiunea 6 .Analiza altor tipuri de riscuri 

 Cuprinde referiri cu privire la analizarea, pe baza statisticilor, a intervenţiilor cele mai 

des desfăşurate, cum sunt: descarcerări, asistenţă medicală şi transport medical, deblocări de 

persoane, evacuare a apei din subsolul clădirilor, salvări de animale, etc.. 

  

 Secţiunea  7 .Zone de risc crescut 

 Elementele care sunt avute în vedere pentru stabilirea zonelor cu risc crescut sunt : 

a) zonele de activitate dezvoltate de-a lungul căilor de comunicaţii. 

b) clădirile publice, fie datorită numărului de persoane, fie datorită vulnerabilităţii lor, aşa cum sunt 

teatrele, hotelurile, spitalele, şcolile, centrele comerciale. 

c) instalaţiile tehnologice. 

d) alte elemente, cum sunt: zone inundabile, zone predispuse alunecărilor/prăbuşirilor de teren. 

 Din punct de vedere al tipului unităţii administrativ-teritoriale, se stabilesc trei clasificări 

ale zonelor de risc: 

a) zone de risc urbane; 

b) zone de risc periurbane: comune limitrofe, oraşe, zone industriale sau comerciale.; 

c) zone de risc rurale. 

 

 

Capitolul IV.  ACOPERIREA RISCURILOR 

 

  

Secţiunea 1 . Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie – intervenţie  

 

Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie – intervenţie constă în 

stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă  

definirea obiectivelor , crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare ,  a premiselor 

referitoare la condiţiile viitoare , selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea dispozitivului 

de intervenţie , luarea deciziei şi precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii şi cele de 

cooperare . 

Evitarea manifestării riscurilor şi reducerea frecvenţei acestora se poate realiza prin 

următoarele măsuri : 

- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo , de mediu ; 

- informarea populaţiei asupra pericolelor specifice U.A.T. ; 

- exerciţii şi aplicaţii . 

Acoperirea riscurilor se face şi prin activităţi preventive planificate : 

- controale şi inspecţii de prevenire ; 

- avizul/autorizare de securitate la incendii şi protecţie civilă ; 

- asistenţă tehnică de specialitate ; 

- informare preventivă ; 

- pregătirea populaţiei ; 

- constatarea şi sancţionarea încălcării prevederilor legale . 
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Planurile de intervenţie cuprind informaţii referitoare la categoriile de servicii de 

salvare/intervenţie în caz de urgenţă : 

- încadrarea mijloacelor de intervenţie şi protecţia personalului 

/populaţiei ; 

- zona de acoperire a riscurilor ; 

- activitatea operaţională , asistenţă medicală de urgenţă , deblocări , 

salvări de persoane , salvări de animale . 

          Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale: 

- alertarea şi/sau alarmarea unităţilor pentru intervenţie ; 

- informarea personalului de conducere asupra situaţiilor create ; 

- deplasarea la locul de intervenţie ; 

- amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului de intervenţie ; 

- transmiterea dispozitiilor preliminare ; 

- analiza situaţiei, luarea deciziei, darea ordinului de intervenţie; 

- evacuarea , salvarea sau protejarea persoanelor , animalelor sau a 

bunurilor ; 

- localizarea şi limitarea efectelor evenimentului ; 

- înlăturarea efectelor negative ; 

- regruparea forţelor după îndeplinirea misiunii ; 

- intocmirea procesului – verbal de intervenţie şi a raportului de 

intervenţie ; 

- retragerea forţelor şi a mijloacelor de intervenţie de la locul acţiunii în 

locul de dislocare permanentă ; 

- restabilirea capacităţii de intervenţie ; 

- informarea inspectorului – şef . 

Situaţiile de aplicare a planului sunt determinate de producerea unuia din tipurile de 

dezastre exemplificate în funcţie de natura şi urmările dezastrelor produse pe teritoriul localității. 

Preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă declară, cu acordul prefectului, 

starea de alertă la nivelul localității . Punerea în aplicare fără a se primi alt ordin a măsurilor 

prevăzute în plan se execută la localităţile şi operatorii economici afectaţi direct .  

Despre locul producerii , data , ora şi urmările dezastrului şi măsurile luate pe teritoriul 

U.A.T Ianca  se va raporta imediat telefonic de către personalul Comitetului Local la 

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin telefon la 612.111 / 612.213 / 112  

Principalele măsuri de protecţie care se vor lua în raport cu tipul de dezastru constau în : 

- activarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi a centrului operativ cu activitate 

temporară ; 

- asigurarea înştiinţării personalului de conducere despre evoluţia fenomenelor şi factorilor 

supravegheaţi ; 

- - alarmarea populaţiei despre pericolul iminent al producerii unui anumit tip de dezastru care se 

execută potrivit schemelor de înştiinţare şi alarmare din cadrul planurilor de protecţie şi 

intervenţie încheiate pe tipuri de dezastre ; 

- pregătirea organelor de conducere SVSU şi populaţiei în raport cu natura dezastrelor ce se pot 

produce pe teritoriul U.A.T Ianca  ; 

- asigurarea serviciului de permanenţă la sediul primăriei ; 

- măsurile de protecţie  a populaţiei , efectivelor de animale ,  surselor principale de apă 

depozitelor de produse agro-alimentare , bunurilor patrimoniului cultural naţional . 

Protecţia colectivă prin adăpostire în caz de accident chimic sau nuclear se realizează 

astfel : în adăposturi de protecţie civilă sau încăperi etanşe .  

În funcţie de locul , natura , amploarea şi evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor 

profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel : 
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La nivelul U.A.T Ianca se regăsesc un număr de 650 beciuri / pivniţe care asigură 

necesarul pentru aprox 2000 persoane  ( 25 % ) 

- urgenţa I – asigurată de gărzile de intervenţie ale subunităţii obiectivului afectat ; 

- urgenţa II – asigurată de subunităţile inspectoratului judeţean ; 

- urgenţa III – asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe ; 

- urgenţa IV – asigurată de grupări operative dislocate pentru intervenţii de aplicare şi de 

lungă durată. 

 

 Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor 

acestora se realizează prin următoarele acţiuni : 

a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi 

transmiterea datelor la autorităţile competente; 

b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă; 

c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale şi asupra 

comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol; 

d) exerciţii şi aplicaţii. 

 

 Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor 

sunt: 

a) controale şi inspecţii de prevenire; 

b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă; 

c) acordul; 

d) asistenţă tehnică de specialitate; 

e) informarea preventivă; 

f) pregătirea populaţiei; 

g) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederile legale; 

h) alte forme. 

 

 Planurile de intervenţie vor cuprinde informaţii referitoare la: 

a) categoriile de servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenţă şi amplasarea unităţilor operative; 

b) încadrarea şi mijloacele de intervenţie şi protecţie a personalului/populaţiei pentru fiecare tip de 

risc, pe categorii de forţe şi mijloace (ex.: autospeciale de lucru cu apă şi spumă, alte tipuri de 

autospeciale, servanţi pompieri, salvatori, asistenţi medicali,scafandri, etc.). 

c) zona de acoperire a riscurilor; 

d) timpii de răspuns; 

e) activitatea operaţională, prin prezentarea detaliată a ponderii intervenţiilor la incendii, asistenţa 

medicală de urgenţă, reanimare şi descarcerare, deblocări/salvări de persoane, salvări de animale 

etc. 

f) alte informaţii considerate necesare. 

 

Secţiunea 2. Acţiunile de protecţie-intervenţie 

 

Acţiunile de protecţie – intervenţie  - forţele de intervenţie specializate acţionează conform 

domeniului de competenţă pentru:   

- salvarea sau protejarea oamenilor , bunurilor materiale , evacuarea 

persoanelor , cazarea sinistraţilor , aprovizionarea cu alimente , medicamente şi 

materiale necesare ; 

- acordarea primului ajutor medical ; 

- aplicarea măsurilor privind ordinea şi  siguranţa publică pe timpul producerii 

situaţiei de urgenţă Jandarmi , Paza Comunală, Poliţia  

- dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca 

accesibile ; Poliţia Rutieră  

- diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţelele utilitare . 
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Primarii şi conducătorii operatorilor economici ale instituţiilor publice au obligaţia de a 

asigura cunoaşterea de către forţele de intervenţie şi de către populaţie a modalităţilor de acţiune 

conform planurilor aprobate de analiză şi acoperirea riscurilor . 

În scopul asigurării protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale pe 

timp de război sau în alte situaţii speciale, pentru prevenirea şi diminuarea pierderilor în condiţiile 

întrebuinţării de către agresor a armelor nucleare, biologice şi chimice, convenţionale, a mijloacelor 

incendiare în conformitate cu prevederile Legii Protecţiei Civile nr.481/2004 şi ale O.M.A.I. 

nr.1184/2006, la ordin, se execută evacuarea unei părţi din personalul autorităţilor administraţiei 

publice locale, al instituţiilor publice şi al agenţilor economici, a unor categorii de cetăţeni şi bunuri 

materiale importante din unele localităţi din zona de frontieră. 

 

Secţiunea 3. Instruirea 

 Va fi consemnat modul în care a fost asigurată cunoașterea de către forțele destinate 

intervenției, precum și de către populație, a modalităților de acțiune conform planurilor de analiză și 

acoperire a riscurilor aprobate. 
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Secţiunea 4.  Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITETUL NAŢIONAL 

PENTRU SITUAŢII 

DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL 

       GENERAL 

PENTRU SITUAŢII 

    DE URGENŢĂ 

ANM CMR 

INH - GA 

COMITETUL             

MINISTERIAL 

PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL 

PENTRU 

SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 

„DUNĂREA” 

tel 611212 

            fax 619669 

ADMINISTRAŢIA 

NAŢIONALĂ 

„APELE ROMÂNE” 

CENTRU 

OPERATIV 

COMITETUL JUDEŢEAN 

BRĂILA 

PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 

tel 693957 fax 693737 

GRUPURI DE SUPORT 

TEHNIC 

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE 

A APELOR BRĂILA 

tel 614308  fax 614347 

CENTRUL OPERATIV 

D.A BUZĂU-IALOMIŢA 

tel 0238720907  fax 0238427257 

CENTRUL OPERATIV 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII 

DE URGENŢĂ IANCA 

tel 668178   fax 668178 
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Capitolul V. RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE 
 

 

 Resursele materiale și financiare necesare desfășurării activității de analiză și acoperire a 

riscurilor sunt evidențiate în Planurile de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru 

gestionarea situațiilor de urgență. 

 Aceste Planuri se întocmesc la începutul fiecărui an, sumele respective făcând parte din 

bugetul propriu al primăriei și fiind supuse aprobării în prima ședință a consiliului local. 

 Pentru prevenirea și combaterea riscurilor identificate pe raza U.A.T Ianca și ținând cont de 

amploarea și efectele posibile ale acestora s-au stabilit următoarele tipuri de forțe participante : 

  a) serviciul voluntar pentru situații de urgență – componenta preventivă – cu un 

număr de 30 de voluntari 

  b) formațiuni de protecție civilă din cadrul serviciul voluntar pentru situații de 

urgență, prin echipele de înștiințare-alarmare (7 voluntari), adăpostire (7 voluntari), deblocare-

salvare (7 voluntari) 

  c) formațiuni de asistență și remedieri defecțiuni din cadrul serviciul voluntar pentru 

situații de urgență prin echipele sanitar-veterinară (1 voluntar) și tehnic-instalații (2 voluntari) 

 Pe lângă tipurile de forțe enumerate mai sus vor mai acționa, în funcție de complexitatea 

intervenției și echipaje ale poliției și jandarmariei care își desfășoară activitatea pe raza U.A.T 

Ianca. 

 Totodată, vor mai acționa echipe din cadrul Poliției Locale Ianca precum și echipe din 

cadrul serviciilor publice descentralizare respectiv Direcția Serviciilor Publice Ianca. 

 

 

 

Capitolul VI. LOGISTICA ACȚIUNILOR 

 

 

 În cazul producerii unei situații de urgență pe raza U.A.T Ianca, forțele și mijloacele de 

intervenție sunt stabilite prin planurile de apărare specifice, respectiv : 

  - planul de apărare în caz de cutremur 

  - planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale 

  - planul de evacuare în situații de urgență a populației și a unor bunuri materiale 

 Forțele și mijloacele de intervenție vor acționa conform sarcinilor stabilite prin planurile de 

apărare specifice menționate mai sus. 

 

 

 

 

 

 

 
               PREŞEDINTELE       ÎNTOCMIT, 

         COMITETULUI LOCAL 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ     ING. DEACU DANIEL C-TIN 

         AL ORAŞULUI IANCA 

 

                P R I M A R 

   CHIRIŢĂ FĂNEL GEORGE 
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    ANEXA 1 

la planul de analiză şi acoperire a riscurilor al U.A.T Ianca   

  

 

Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea 

riscurilor în cadrul U.A.T Ianca 
 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

autoritate 

Coordonate autoritate Persoană(e) de contact  Atribuţii in 

P.A.A.R conform 

fişei 

1 Primărie Str. Brăilei, nr.27, 

tel.0239/668178, 

fax.0239/668178 

e-mail 
primaria.ianca@yahoo.com 

Chiriţă Fănel George : 

primar,tel/fax 0239/668178 

mobil 0722894652,  

adresa : str.Teilor, nr.53 

 

Fişa nr. 1 

Deacu Daniel Constantin : 

inspector specialitate, 

tel/fax 0239/668178 

mobil 0734733722 

adresa : str.N.Oncescu, nr.1 

 

2 Liceul 

Teoretic 

„Constantin 

Angelescu” 

Str. Brăilei ,nr. 167 

tel/fax. 0239668344 

e-mail 

licangelescu@yahoo.com 

Dragomir Ștefănuț :  

director , 

 tel/fax 0239668344 

mobil 0766563154 

adresa : str.N.Oncescu, nr.17 

 

Fişa nr. 2 

3 Direcţia 

Serviciilor 

Publice 

Str. Gării, nr.6 

tel/fax. 0239/668806 

e-mail 

dsp_ianca@yahoo.com 

Dumitrache Anca : director 

tel/fax 0239668806 

mobil 0723690720 

adresa : str.N.Oncescu, nr.1 

  

Fişa nr.3 

4 U.A.M.S Str. Teilor ,nr. 74, 

tel./fax.0239/6683436 

e-mail 

uamsianca@clicknet.ro 

Beceanu Florin : director , 

tel/fax 0239/668346 

mobil 0740009886 

adresa : mun. Brăila 

 

Fişa nr. 4 

  

 
    NOTĂ: 

    Autorităţile şi factorii cu responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în U.A.T. sunt, după caz: 

    a) autorităţile publice locale (primar, consilii locale, servicii publice deconcentrate/ descentralizate); 

    b) staţii (puncte) de măsurători a parametrilor meteorologici, seismici, hidrografici, de mediu etc. 

    c) institute de cercetări ştiinţifice; 

    d) organizaţii nonguvernamentale (Crucea Roşie etc.) 
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ANEXA 2 

 

la planul de analiză şi acoperire a riscurilor al  U.A.T Ianca 

 

 

 

 

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
  

 

 

PRIMĂRIA  ORAŞULUI  IANCA Fişa nr. 1 

I.-GESTIONAREA RISCURILOR  

a)-monitorizarea permanentă a parametrilor 

meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi 

transmiterea datelor la autorităţile competente 

 

- 

 

b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii 

de competenţă 

Instituţiile controlate sunt cele aflate în 

subordinea directă (grădiniţe, şcoli, licee, 

cămine culturale); 

Domeniul de competenţă cuprinde măsurile de 

protecţie la incendii şi la producerea de seisme ; 

Informează asupra concluziilor pe C.L.S.U Ianca 

şi I.S.U Brăila; 

Periodicitatea controlului este semestrială.  

c)-informare preventivă a populaţiei asupra 

pericolelor specifice unităţii administrativ-

teritoriale şi asupra comportamentului de 

adoptat în cazul manifestării unui pericol 

Domeniul de competenţă cuprinde măsurile de 

protecţie la incendii, la producerea de seisme şi 

la producerea de inundaţii; 

Periodicitatea este dată de graficul de control la 

gospodăriile cetăţeneşti de componenta 

preventivă a S.V.S.U 

d)-exerciţii şi aplicaţii  Participă membrii S.V.S.U şi personalul I.S.U 

Brăila – Garda 2 Ianca; 

Domeniul de competenţă îl constituie 

producerea de incendii şi de seisme; 

Periodicitatea exerciţiilor şi/sau aplicaţiilor este 

semestrială 

II RESURSE NECESARE  

a)-monitorizarea permanentă a parametrilor 

meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc şi 

transmiterea datelor la autorităţile competente 

 

- 

b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii 

de competenţă 

- 

c)-informare preventivă a populaţiei asupra 

pericolelor specifice unităţii administrativ 

teritoriale şi asupra comportamentului de 

adoptat în cazul manifestării unui pericol 

Materiale informative/documentare, rapoarte, 

planuri de urgenta, pliante, mass media, filme, 

afise, campanii informative 

d)-exerciţii şi aplicaţii Materiale/ echipamente necesare : tărgi, corturi, 

costume de protecţie, găleţi, lopeţi, târnăcoape, 

căngi, truse medicale, staţii de emisie-recepţie; 

Locul de desfăşurare este în perimetrul liceului 

teoretic „Constantin Angelescu” Ianca 
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III INTERVENŢIE  

a)-alarmare Activează sirenele de alarmare prin personalul 

desemnat special; 

Mijloacele de alarmare sunt sirenele electrice şi 

clopotele bisericilor; 

Timpul de intrare în acţiune – 2 minute 

b)-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare Întreprinde activităţi de 

căutare/salvare/descarcerare în cazul producerii 

unor seisme ; 

Mijloacele folosite sunt cele din dotarea S.V.S.U 

Ianca; 

Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de 

la încetarea seismului 

c)-asistenţă medicală Întreprinde numai activităţi de prim-ajutor;  

Mijloacele folosite – truse de prim-ajutor; 

Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de 

la încetarea seismului 

d)-acţiuni de îndepărtare a manifestării 

pericolului produs 

Întreprinde activităţi de degajare a terenurilor de 

resturile de construcţii; 

Mijloacele folosite sunt utilajele din dotare; 

Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de 

la încetarea seismului 

e)-acţiuni de limitatre a consecinţelor unui 

pericol 

- 

 

 
    NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor. 
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Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” Fişa nr. 2 

I.-GESTIONAREA RISCURILOR  

a)-monitorizarea permanentă a parametrilor 

meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi 

transmiterea datelor la autorităţile competente 

 

- 

b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii 

de competenţă 

- 

c)-informare preventivă a populaţiei asupra 

pericolelor specifice unităţii administrativ-

teritoriale şi asupra comportamentului de 

adoptat în cazul manifestării unui pericol 

- 

d)-exerciţii şi aplicaţii  Participă membrii S.V.S.U Ianca şi personalul 

I.S.U Brăila – Garda 2 Ianca; 

Domeniul de competenţă îl constituie 

producerea de incendii şi de seisme; 

Periodicitatea exerciţiilor şi/sau aplicaţiilor este 

semestrială 

II RESURSE NECESARE  

a)-monitorizarea permanentă a parametrilor 

meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc şi 

transmiterea datelor la autorităţile competente 

 

- 

b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii 

de competenţă 

- 

c)-informare preventivă a populaţiei asupra 

pericolelor specifice unităţii administrativ 

teritoriale şi asupra comportamentului de 

adoptat în cazul manifestării unui pericol 

 

- 

d)-exerciţii şi aplicaţii Materiale/ echipamente necesare : tărgi, corturi, 

costume de protecţie, găleţi, lopeţi, târnăcoape, 

căngi, truse medicale, staţii de emisie-recepţie; 

Locul de desfăşurare este în perimetrul liceului 

teoretic „Constantin Angelescu” Ianca 

III INTERVENŢIE  

a)-alarmare Activează sirenele de alarmare prin personalul 

desemnat special; 

Mijlocul de alarmare este sirena electrică ; 

Timpul de intrare în acţiune – 2 minute 

b)-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - 

c)-asistenţă medicală Întreprinde  activităţi de prim-ajutor şi de cazare 

a sinistraţilor;  

Mijloacele folosite – truse de prim-ajutor şi 

paturi de campanie; 

Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de 

la încetarea seismului 

d)-acţiuni de îndepărtare a manifestării 

pericolului produs 

- 

e)-acţiuni de limitatre a consecinţelor unui 

pericol 

- 

 

 
    NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor. 
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DIRECŢIA SERVICIILOR PUBLICE IANCA Fişa nr. 3 

I.-GESTIONAREA RISCURILOR  

a)-monitorizarea permanentă a parametrilor 

meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi 

transmiterea datelor la autorităţile competente 

 

- 

b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii 

de competenţă 

- 

c)-informare preventivă a populaţiei asupra 

pericolelor specifice unităţii administrativ-

teritoriale şi asupra comportamentului de 

adoptat în cazul manifestării unui pericol 

Domeniul de competenţă îl constituie prevenirea 

poluării accidentale a mediului; 

Periodicitate – săptămânal, odată cu ridicarea 

gunoiului menajer şi animal de la gospodăriile 

cetăţeneşti 

d)-exerciţii şi aplicaţii  - 

II RESURSE NECESARE  

a)-monitorizarea permanentă a parametrilor 

meteo, seismici , de mediu, hidrografici,etc şi 

transmiterea datelor la autorităţile competente 

 

- 

b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii 

de competenţă 

- 

c)-informare preventivă a populaţiei asupra 

pericolelor specifice unităţii administrativ 

teritoriale şi asupra comportamentului de 

adoptat în cazul manifestării unui pericol 

Materiale informative, pliante, mass media, 

afise, campanii informative, portile deschise... 

d)-exerciţii şi aplicaţii - 

III INTERVENŢIE  

a)-alarmare - 

b)-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare Întreprinde activităţi de 

căutare/salvare/descarcerare în cazul producerii 

unor seisme ; 

Mijloacele folosite sunt cele din dotarea D.S.P 

Ianca; 

Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de 

la încetarea seismului 

c)-asistenţă medicală Întreprinde numai activităţi de prim-ajutor;  

Mijloacele folosite – truse de prim-ajutor; 

Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de 

la încetarea seismului 

d)-acţiuni de îndepărtare a manifestării 

pericolului produs 

Întreprinde activităţi de degajare a terenurilor de 

resturile de construcţii; 

Mijloacele folosite sunt utilajele din dotare; 

Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de 

la încetarea seismului 

e)-acţiuni de limitatre a consecinţelor unui 

pericol 

- 

 

 

 

 
    NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor. 
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UNITATEA de ASISTENŢĂ  

MEDICO-SOCIALĂ  IANCA 

Fişa nr. 4 

I.-GESTIONAREA RISCURILOR  

a)-monitorizarea permanentă a parametrilor 

meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi 

transmiterea datelor la autorităţile competente 

 

- 

b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii 

de competenţă 

- 

c)-informare preventivă a populaţiei asupra 

pericolelor specifice unităţii administrativ-

teritoriale şi asupra comportamentului de 

adoptat în cazul manifestării unui pericol 

 

- 

d)-exerciţii şi aplicaţii  Participă membrii S.V.S.U Ianca şi personalul 

I.S.U Brăila – Garda 2 Ianca; 

Domeniul de competenţă îl constituie 

producerea de incendii, de accidente chimice şi 

de seisme; Periodicitatea exerciţiilor şi/sau 

aplicaţiilor este semestrială 

II RESURSE NECESARE  

a)-monitorizarea permanentă a parametrilor 

meteo, seismici , de mediu, hidrografici,etc şi 

transmiterea datelor la autorităţile competente 

 

- 

b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii 

de competenţă 

- 

c)-informare preventivă a populaţiei asupra 

pericolelor specifice unităţii administrativ 

teritoriale şi asupra comportamentului de 

adoptat în cazul manifestării unui pericol 

 

- 

d)-exerciţii şi aplicaţii Materiale/ echipamente necesare : tărgi,  

costume de protecţie, truse medicale;  

Locul de desfăşurare este în perimetrul liceului 

teoretic „Constantin Angelescu” Ianca 

III INTERVENŢIE  

a)-alarmare - 

b)-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - 

c)-asistenţă medicală Întreprinde  activităţi de prim-ajutor şi de cazare 

a sinistraţilor;  

Mijloacele folosite – truse de prim-ajutor şi 

paturi de campanie; 

Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de 

la încetarea seismului 

d)-acţiuni de îndepărtare a manifestării 

pericolului produs 

- 

e)-acţiuni de limitatre a consecinţelor unui 

pericol 

- 

 

 
    NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor. 
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ANEXA 3 

 

COMPONENȚA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ IANCA 
 

 
Nr. 

crt. 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

F U N C Ţ I A  A D R E S A  

ÎN COMITET 

 

LA LOCUL DE MUNCĂ DE LA LOCUL DE MUNCĂ 

LOCALITATE, STR., NR. TELEFON 

DE LA DOMICILIU: 

LOCALITATE,  NR. TELEFON 

0 1 2 3 4 5 

1. Fănel George Chiriță Președinte Primar  Ianca, str.Brăilei, nr.27 - 0239668178 Ianca, str.Teilor, nr.53- 0722894652 

2. Mircea Mircescu Vicepreședinte Viceprimar  Ianca, str.Brăilei, nr.27 - 0239668178 Ianca, str.Gării, nr.13 - 0731306494 

3. Alexandru Sterian Membru  Secretar  Ianca, str.Brăilei, nr.27 - 0239668178 Ianca, str.Brăilei, bl.B3 - 0723648572 

4. Marius Budu Membru  Șef Poliția Ianca Ianca, str.Sărățeni, nr.4 - 0239668444 Brăila 

5. Cristian Coman Membru Șef Jandarmerie Ianca Ianca, str.Sărățeni, nr.2 - 0239668007 Brăila  

6. Anca Dumitrache Membru  Director D.S.P Ianca Ianca, str.Gării, nr.6, bl.C7 - 0239668806 Ianca, str.N.Oncescu, bl.C6  - 

0723690720 

7. Florea Lupu Membru  Șef Stație tratare apă 

potabilă 

Ianca, str.Școlii, nr.5 - 0735308056 Ianca, str.Brăilei, bl.B1 - 

0723577657 

8. Ștefănuț Dragomir Membru  Director liceu teoretic 

„Constantin Angelescu” 

Ianca 

Ianca, str.Brăilei, nr.167 - 0239668344 Ianca, str.N.Oncescu , nr.17- 

0766563154 

9. Elisabeta Gherase Membru  Director liceu tehnologic 

„Nicolae Oncescu” Ianca 

Ianca, str.Brăilei, nr.13 - 0239668494 Ianca, str.Brăilei, bl.B1 - 

0740033243 

10. Marin Năstășel Membru  Medic C.M.I Ianca Ianca, str.Morii, bl.F1 - 0239668272 Ianca, str.Brăilei, bl.B3 - 0722513540 

11. Ionel Dumitru Membru  Medic veterinar C.S.V 

Ianca 

Ianca, sat Plopu, nr.229 - 

0740132636 

Ianca, str.Brăilei, bl.E3 - 0740132636  

12. Laurențiu Matei Membru  Șef District A.N.D 

Ianca 

Ianca, str.Școlii, nr.4 - 0239668470 Com. Movila Miresii 

13. Stan Mitrea Membru  Administrator S.C 

Senin Impex S.R.L 

Ianca, sat Oprișenești, nr.225A - 

0239669663 

Ianca, sat Oprișenești, nr.144 

14. Ionuț Marin Membru  S.C Miofan Agrotrans 

S.R.L 

Ianca, str.Gării, nr.5, bl.B21 - 

0239668811 
Brăila  

15. George Leca Membru  Șef Poliție locală Ianca Ianca, str.Gării, nr.6, bl.C7 - 0239668178 Ianca, str.Eroilor, bl.F6 - 

0731306491 

16. Daniel Constantin Deacu Secretar  Șef S.V.S.U  Ianca, str.Brăilei, nr.27 - 0239668178 Ianca, str.N.Oncescu, bl.C6  - 

0734733722 
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ANEXA 4 

 

 

 

 

RISCURI POTENȚIALE ÎN LOCALITĂȚI/JUDEȚE VECINE CARE POT AFECTA ZONA DE COMPETENȚĂ  

A UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE IANCA 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

 

administrativ-

teritorială 

 

sau   

 

județ vecin 

Tipuri de riscuri 
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1 Mircea Vodă - - 
 

-  
- - - - - Înz  - Ip - - - - - - - - - - - Ed - Ez - 

2 Șuțești - - - - - - - - Înz - - ip - - - - - - - - - - Ed - - ez 

3 Bordei Verde - - - - - - - - Înz - - - - - - - Im - - - - - Ed - - ez 

4 Jud. Vrancea C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 
Jud. Constanța 

 
- - - - - - - - - - - - - - - an - - - - - - - - - - 



 37 

 

ANEXA 5 

 

MĂSURI CORESPUNZĂTOARE DE EVITARE  

A MANIFESTĂRII RISCURILOR, DE REDUCERE A FRECVENȚEI  

DE PRODUCERE ORI DE LIMITARE A CONSECINȚELOR ACESTORA 

 
 Pentru riscul aferent unor incendii de pădure sau a unor incendii datorate incendierii 

vegetației de pe terenurile agricole se vor avea în vedere următoarele : 

  - focul se va face numai în locuri special amenajate ; 

  - este interzisă arderea resturilor vegetale la o distanță mai mică de 100 metri față de 

zonele forestiere ; 

  - este interzisă aruncarea resturilor de țigări aprinse în pădure ; 

  - este strict interzisă arderea resturilor vegetale în condiții de vânt ; 

  - este strict interzis focul în pădure în condiții de vânt sau secetă ; 

  - dacă a fost făcut focul, la plecare acesta se va stinge cu apă, iar jarul va fi acoperit 

cu pământ ; 

  - arderea miriștilor sau a vegetației uscate se va face numai pe timp de zi ; 

  - se va asigura personal de supraveghere și stingere a eventualelor incendii până la 

finalizarea arderii ; 

  - în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, se va asigura prezența unui plug și 

a unor mijloace de stingere cum ar fi cisterna cu apă și/sau rezervoare de apă ; 

  - se va izola locul ce urmează a fi incendiat, prin crearea unor fâșii paralele arate. 

Lățimea fâșiei de izolare va fi, față de drumuri și poduri de 20 metri, iat față de calea ferată de 50 

metri. 

 

 Pentru riscul aferent producerii unor înzăpeziri, se vor avea în vedere următoarele : 

  - în cazul unor căderi abundente de zăpadă însoțite de vânt puternic se va proceda la 

montarea semnalizării rutiere de restricționare a sectoarelor de drum afectate de blocaje și 

informarea utilizatorilor drumului despre măsurile luate ; 

  - pentru prevenirea formării gheții se vor folosi materiale antiderapante și chimice ; 

  - se va proceda la folosirea utilajelor de deszăpezire în timp util, pentru a se evita 

blocarea drumurilor și căilor de acces ; 

  - pe timp de viscol avertizat cu cod galben sau cod portocaliu, se va interveni doar în 

situația când sunt în pericol vieți omenești sau distrugeri materiale pe rețeaua de drumuri publice ; 

            - se recomandă tuturor cetăţenilor aflaţi în zonă să se informeze permanent asupra  

condiţiilor meteorologice şi să rămână în locuinţe, asigurându-şi necesarul de hrană, apă, 

combustibil pentru încălzit, iluminat, lopată etc. 

 

Pentru riscul aferent producerii unui cutremur, se vor avea în vedere următoarele : 

 - este necesar să cunoaştem bine modul şi locurile care pot asigura protecţie în toate 

împrejurările : acasă, la serviciu, în locurile publice, cu mijloacele de transport etc. Aceasta, cu atât 

mai mult cu cât timpul pe care îl avem la dispoziţie  pentru realizarea unei oarecare protecţii este 

foarte scăzut ; 

            - dacă suntem  în interiorul  unei locuinţe – rămânem acolo, departe de ferestre care 

se pot sparge. Protejarea se face sub o grindă, toc de uşă solidă, birou, masă sau bancă din clasă 

suficient de rezistente spre a ne feri de căderea unor lămpi, obiecte mobile suprapuse, tencuieli 

ornamentale etc. ; 

         - dacă suntem surprinşi în afara unei locuinţe (clădiri), rămânem  departe de aceasta, 

ne ferim de tencuieli, cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, geamuri şi care de obicei se pot prăbuşi pe 

stradă ; 

        - dacă suntem la şcoală (serviciu), nu fugim pe uşi, nu sărim pe fereastră, nu se aleargă 

pe scări, nu se utilizează liftul, nu se aleargă pe stradă.  
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 ANEXA 6 
 

 

 

 

SISTEME EXISTENTE DE PREAVERTIZARE/AVERTIZARE  

A ATINGERII UNOR VALORI CRITICE  

ȘI DE ALARMARE A POPULAȚIEI ÎN CAZUL EVACUĂRII 
 

 

 

 Pentru preavertizarea și/sau avertizarea populației în cazul atingerii unor valori 

critice de temperatură sau în cazul producerii unor fenomene meteo cu impact asupra 

populației (ploi abundente, furtuni, vijelii, viscol, căderi masive de zăpadă, ceață 

densă, etc.) există două sisteme de avertizare : 

  - prin sistemul de aviziere existente în fiecare localitate componentă ; 

  - prin sistemul de transmitere a mesajelor (serviciul S.M.S) existent în 

cadrul primăriei Ianca. 

 

 Pentru alarmarea populației în vederea evacuării se folosesc următoarele 

mijloace de alarmare : 

  - clopotele de la bisericile existente în fiecare localitate componentă, în 

număr de 7 bucăți ; 

  - sirenele electrice existente pe raza orașului Ianca, în număr de 2 (două) 

bucăți, având o putere de 5,5 kW și respectiv de 3,5 kW ; 

  - sirena electrică existentă pe raza localității Oprișenești, având o putere 

de 5,5 kW; 

  - sirena electronică existentă pe raza localității Berlești, având o putere 

de 600 W ; 

  - sirena electronică existentă pe raza localității Tîrlele Filiu, având o 

putere de 600 W. 

 

 Toate sirenele sunt conectate la o centrală electronică montată în incinta 

Primăriei Ianca, semnalul de alarmare putându-se da centralizat, la toate sirenele îm 

același timp, sau individual în funcție de situația de urgență care încadrează 

localitatea respectivă. 

 

 Starea operațională a întregului sistem de alarmare/avertizare poate fi văzută în 

timp real atât de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U) prin 

Centrul Operațional Național (C.O.N), cât și de către Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență „DUNĂREA” Brăila prin Centrul Operațional Județean (C.O.J). 
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ANEXA 7 

 

 

 

 

 

 

 

T A B E L 
cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă (seism, 

inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.) 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Instituţie / Agent economic Tipul situaţiei de urgenţă care 

afectează 

Observaţii 

1. S.C Radovici Servcom S.R.L accident tehnologic  

2. C.U.P Brăila – staţia de tratare Ianca accident tehnologic  

3. S.C M.C.R Prod S.R.L accident tehnologic  

4. S.C Senin S.R.L seism  

5. S.C Petrom S.A – staţia PECO accident tehnologic  

6. O.M.V Grup accident tehnologic  

7. Primăria Ianca - sediu seism  

8. U.A.M.S Ianca seism  

9. Liceu tehnologic „N.Oncescu” Ianca seism  

10. Liceu teoretic „Constantin Angelescu” seism  

11. Grădiniţa Perişoru seism  

12. Grădiniţa Plopu seism  

13. Şcoala cu clasele I-IV Tîrlele Filiu seism  

14. Grădiniţa Tîrlele Filiu seism  

15. Şcoala cu clasele I-IV Oprişeneşti seism  

16. Şcoala cu clasele I-IV Berleşti seism  

17. S.C Bona Avis S.R.L accident tehnologic  

18. S.C Eldomir S.R.L accident tehnologic  
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ANEXA 8 

 

 

SCHEMA  FLUXULUI INFORMAŢIONAL DECIZIONAL 

ALE  FORŢELOR  CE ACŢIONEAZĂ  ÎN  CAZUL 

SITUAŢIILOR  DE  URGENŢĂ 
 

 

 În cazul primirii informaţiilor despre iminenţa producerii unei situaţii de urgenţă ce 

afectează localitatea IANCA, primarul ordonă alarmarea localităţii atât prin sistemul de alarmare al 

protecţiei civile, clopotele bisericilor, cât şi prin alte mijloace de alarmare cum sunt fluiere, 

claxoane, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despre introducerea semnalului de alarmare pe teritoriul oraşului se va raporta imediat  la 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă « DUNĂREA » Brăila. 

PRIMAR 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………

……  

CHIRIŢĂ FĂNEL GEORGE 
 

ŞEFUL SERVICIULUI VOLUNTAR 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….  

DEACU DANIEL CONSTANTIN 
 

VICEPRIMAR 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 MIRCESCU MIRCEA 

SECRETAR 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

STERIAN ALEXANDRU 

 
 

Sirenă electrică 5,5 Kw 

 Primăria Ianca         

Sirenă electrică 3,5 Kw       

Lic. Teoretic „Constantin 

Angelescu” Ianca      

 

Sirenă electrică 5,5 kw           

Bloc nr.1 Oprişeneşti     

 

Sirenă electronică 600 W 

Cămin cultural sat Berlești 

 

Sirenă electronică 600 W 

Cămin cultural sat Tîrlele Filiu 

  

1. ŞEF ECHIPĂ DE INTERVENŢIE PSI         

GARDA NR.2 INTERVENŢIE 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……….………………………………… 
 

2. ŞEF POLIŢIE LOCALĂ IANCA 

              LECA GEORGE 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_________________________________________________________________________…………………………………

……………………………………………………………….………………………………………  

3. ŞEFII ECHIPELOR/GRUPELOR DE 

SPECIALITATE PE LINIE DE 

PROTECŢIE CIVILĂ 

 DUMITRACHE ANCA 

             MARIN IONUŢ 

             MITREA STAN 
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ANEXA 9 

 

 

 

LOCURI/SPAȚII DE EVACUARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ 

ȘI DOTAREA ACESTORA 

 

 

 

 În cazul în care populația trebuie evacuată, ca urmare a producerii unei situații 

de urgență (cutremur, ploi torențiale care au afectat masiv gospodăriile cetățenești, 

căderi masive de zăpadă care au blocat și au acoperit unele gospodării cetățenești) se 

organizează următoarele locuri/spații de evacuare : 

 

- Internatul Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” – str. Calea Brăilei, 

nr.167 – capacitate 150 locuri; 

          - Casa de Cultură Ianca – str. Calea Brăilei, nr.35 –  capacitate 100 locuri; 

     - Sala de sport a Şcolii cu 16 clase Ianca – str. Calea Brăilei, nr.116 – 

capacitate 200 locuri; 

- Stadionul orăşenesc „Ștefan Vrăbioru” Ianca - Str. Stadionului – capacitate 

800 locuri (40 corturi x 20 pers./cort) ; 

- Cămin Cultural Ianca - str. Calea Brăilei, nr.112A – capacitate 60 locuri ; 

- Cămin Cultural Berlești – sat Berlești – capacitate 60 locuri ; 

- Cămin Cultural Tîrlele Filiu – sat Tîrlele Filiu – capacitate 60 locuri ; 

- Cămin Cultural Perișoru – sat Perișoru – capacitate 60 locuri ; 

- Cămin Cultural Oprișenești – sat Oprișenești – capacitate 60 locuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

ANEXA 10 

PLANIFICAREA  PREGĂTIRII  PE  NIVELURI  DE  COMPETENŢĂ, STRUCTURI  FUNCŢIONALE  ŞI  CATEGORII  DE  PERSONAL 

 
 

Categorii 

de personal 

 

Forma de 

pregătire/ 

periodicitatea/ 

durata 

 

Cine 

organizează 

pregătirea/ 

cine 

răspunde  

 

Nivelul la 

care se 

organizează 

pregătirea 

 

Total  

personal 

de 

pregătit 

Anul 2016  
ian feb mar apr mai iun Total 

Sem.I 
iul aug sep oct nov dec Total 

Sem.II 

Total 

an 

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R 

I. Pregătirea personalului de conducere 
Preşedintele 

Comitetului 

pentru situaţii 

de urgenţă  

Instructaj de 
pregătire, anual 

(4 ore) 

I.S.U oraş 1                   1        1  1  

Conducătorii  

operatorilor 

economici 

sursă de risc 

O convocare 

de pregătire, 
anual 

(6 ore) 

Comitetul  

pentru situaţii 
de urgenţă 

oraş 7           3  3      4        4  7  

Directorii 

unităţilor de 

învăţământ şi 

personalul 

didactic 

desemnat să 

execute 

pregătirea 

 

 
O instruire, 

anual 

(4-6 ore) 

 

 
Comitetul  

pentru situaţii 

de urgenţă 

 

 

oraş 

 

 

12 

    

 

3 

     

 

3 

    

 

6 

      

 

3 

    

 

3 

    

 

6 

  

 

 

12 

 

II. Pregătirea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 
Membrii 

comitetului 

local pentru 

situaţii de 

urgenţă 

Instructaj de 

pregătire, 
semestrial 

(2-3 ore) 

Comitetul  

pentru situaţii 
de urgenţă 

 

oraş 

 

14 

     

7 

        

7 

        

7 

      

7 

  

 

14 

 

Inspector de 

protecţie 

civilă/cadru 

tehnic cu 

atribuţii în 

dom.ap.împ.inc. 

încadrat potrivit 

OMAI 

106/2007 

Instructaj de 

pregătire, 

trimestrial 
(2-3 ore) 

 

I.S.U 

 

municipiu 

 

1 

   

1 

      

1 

    

2 

     

1 

     

1 

    

2 

  

4 

 

Instructaj de 

pregătire, anual 

(4 ore) 

 

I.S.U 

 

municipiu 

 

1 

               

1 

    

 

        

1 

  

1 

 

Personal de 

specialitate din  

cadrul 

inst.publice, 

serv.deconc şi 

operatori ec. 

Instructaj de 

pregătire, 

trimestrial 
(2-3 ore) 

Inspector de 

protecţie 

civilă/cadru 

tehnic cu 

atribuţii în 

dom.ap.împ.inc. 

Inst. publice 4       2      2        2      2  4  

Serv. 

Deconc. 
2               2            2  2  

Operatori ec. 10         5    5          5    5  10  

Şeful 

serviciului 

voluntar pentru 

situaţii de 

urgenţă  

O convocare de 

pregătire, trimestrial 

(6 ore) 

 

I.S.U 

 

municipiu 

 

1 

   

1 
 

      

1 

    

2 

    

1 

      

1 

    

2 

  

4 

 

Un instructaj de 

pregătire, semestrial 

(2-4 ore) 

Preşedintele 

Comitetului  

pentru situaţii de 

urgenţă 

 

oraş 

 

1 

       

1 

      

1 

          

1 

    

1 

  

2 

 

Personalul 

component al 

Serviciului 

Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă 

O şedinţă teoretic-

aplicativă, lunar 

(2-3 ore) 

 

Şef serviciu 
 

oraş 

 

26 

     

4 

    

4 

  

5 

  

13 
    

4 

    

5 

    

4 

  

13 
  

26 
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ANEXA 11 

 

 

 

 

 

T A B E L 
 

cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente 

 

 

 

 

 

Nr. crt. Denumire material/echipament U.M Existent 

 

1 

 

 

Sirenă electrică 5,5 kW  

 

buc. 

 

2 

 

2 

 

 

Sirenă electrică 3,5 kW  

 

buc. 

 

1 

 

3 

 

Sirenă electronică 600 W  

 

 

buc. 

 

2 

 

4 

 

 

Motopompă evacuare apă 2″ 

 

buc. 

 

1 

 

5 

 

 

Motopompă evacuare apă 4″ 

 

buc. 

 

1 

 

6 

 

 

Motofierăstrău 

 

buc. 

 

1 

 

7 

 

 

Grup generator 

 

buc. 

 

1 

 

8 

 

 

Polizor unghiular 

 

buc. 

 

1 

 

9 

 

 

Maşină de găurit electrică 

 

buc. 

 

1 

 

10 

 

 

Pompă electrică submersibilă 

 

buc. 

 

2 
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Nr. crt. Denumire material/echipament U.M Existent 

 

11 

 

 

Costum impermeabil 

 

buc. 

 

3 

 

12 

 

 

Cisme scurte 

 

buc. 

 

10 

 

13 

 

 

Cisme cauciuc lungi 

 

buc. 

 

3 

 

14 

 

 

Mască gaze 

 

buc. 

 

10 

 

15 

 

 

Topor PSI 

 

buc. 

 

4 

 

16 

 

Stingător cu praf P6 

 

 

buc. 

 

10 

 

17 

 

Scară telescopică 

 

 

buc. 

 

1 

 

18 

 

Lopată cu coadă 

 

 

buc. 

 

10 

 

19 

 

Casma cu coadă 

 

 

buc. 

 

10 

 

20 

 

 

Găleată PSI 

 

buc. 

 

10 

 

 

21 

 

Rangă de fier PSI 

 

 

buc. 

 

4 

 

22 

 

 

Bidon carburant 30 litri 

 

buc. 

 

10 
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ANEXA 12 

 

 

REGULI DE COMPORTARE 

 ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
Faza pre-dezastru - înainte de producerea dezastrului: 

 

- învățați semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecției civile, al autorităților și 

altor organizații abilitate să intervină în astfel de situații; 

- păstrați-vă calmul; 

- deschideți aparatele radio și televizoarele și ascultați informațiile generale emise pe aceste 

căi, buletinele meteorologice, sfaturile transmise de autoritățile în drept; 

- dacă sunteți sfătuiți să părăsiți locuința/localitatea/zona, faceți prompt acest lucru; 

- în situație de dezastru, folosiți telefonul numai pentru a anunța (semnala) autorităților 

locale evenimente importante, cum ar fi incendii, inundații, alunecări de teren, accidente 

majore, înzăpeziri, etc. și pentru a solicita ajutor medical; 

- păstrați la îndemână, în casă sau în jurul ei, un stoc de provizii suficient de mare ca să vă 

ajute să supraviețuiți câteva zile; dacă sunteți acasă, aceste provizii vă vor ajuta să treceți 

fără greutăți peste perioada de pericol; dacă sunteți evacuați și trebuie să vă deplasați în alte 

localități, trebuie să vă luați cu dumneavoastră rezerve de alimente pentru a le folosi pe 

drum sau după ce ajungeți în noua localitate. 

Cele mai importante articole pe care trebuie să le păstrați la îndemână sunt: apa (de 

preferat în sticle de plastic sau canistre), hrana (în pachete conservate sau sigilate care nu 

necesită păstrare la rece, fierbere sau coacere), medicamente necesare membrilor familiei 

dumneavoastră, trusa de prim ajutor, cuverturi, saci de dormit, lumânări, lanterne, 

radioreceptor portabil (eventual baterii de rezervă), documentele personale (de identitate) etc. 

 

Faza post-dezastru -  după producerea dezastrului: 

 

- respectați cu strictețe măsurile stabilite, îndrumările și comunicările serviciilor de urgență 

profesioniste, ale autorităților și ale altor organizații abilitate să intervină în astfel de 

situații; 

- pătrundeți cu extremă precauție în interiorul clădirilor care au fost avariate sau slăbite; 

- nu intrați cu torțe, lumânări sau țigări aprinse în clădirile avariate sau care au fost inundate; 

- nu atingeți firele electrice căzute sau rupte; 

- dacă simtiți miros de gaze, deschideți toate ferestrele și ușile, închideți robinetul principal 

de gaze, părăsiți casa imediat și anuntați (dacă este posibil) Distrigaz; 

- dacă diferite aparate electrice sunt ude, întâi întrerupeți sursa principală de curent electric, 

ștergeți-le de umezeală, uscați-le și, în final, conectați-le la priză (atenție ! nu faceți acest 

lucru dacă sunteți ud sau stați în apă); 

- verificați rezervele de apă și hrană înainte de a le folosi; 

- urmăriți instrucțiunile organelor de protecţie civilă în legătură cu folosirea apei și 

alimentelor; 

- dacă este necesar, cereți alimente, îmbrăcăminte, asistență medicală și adăpost; 

- îndepărtați-vă sau stați departe de zonele calamitate. Nu împiedicați acțiunile de 

intervenție; sprijiniți-le când vi se cere acest lucru; 

- sprijiniți echipele de voluntari ai Crucii Roșii Române în acțiunile de ajutorare a 

persoanelor afectate de dezastre; 

- după trecerea pericolului, dați de știre rudelor ca acestea să știe că sunteți în siguranță, 

altfel, autoritățile locale pot pierde timp căutându-vă; 

- nu transmiteți zvonuri sau știri exagerate despre efectele dezastrului. 
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Semnalul de alarmare în caz de dezastru este: 

Cinci impulsuri a câte 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele.  

 

Când cereți ajutor specializat: 

Telefonați la numărul stabilit pentru cazurile de urgență: 

• AMBULANȚA - 112 sau 961 

• POMPIERII - 112 sau 981 

• POLIȚIA - 112 sau 955 

 

Dacă sunați la 112, trebuie să anunțați: 

- ce urgență aveți; 

- unde este urgența; 

- unde vă aflați; 

- de la ce număr de telefon sunați; 

- cum vă numiți. 

 

Alte informaţii utile: 

 

Rezerva de medicamente 

Trusa de medicamente va conține, în primul rând, medicamentele pe care le luați 

permanent sau periodic, recomandate de medic. 

La acestea puteți adăuga alte medicamente cum ar fi cele pentru combaterea durerii, a febrei. 

Din această categorie vor face parte medicamente pe care le-ați mai luat și le-ați tolerat fără 

probleme. 

Atenție! Medicamentele sunt pentru uzul dumneavoastră ! 

Nu recomandați niciodată din medicamentele dumneavoastră altor persoane! 

 

Prevenirea bolilor infecto-contagioase în timpul inundațiilor 

 

În cazul unor dezastre provocate de inundații, persoanele aflate în zona calamitată sunt 

supuse riscului unor îmbolnăviri cu cale digestivă, și nu numai, care pot afecta mai multe 

persoane, până la întrega comunitate, răspândindu-se cu repeziciune. De aceea, se recomandă 

luarea câtorva măsuri elementare de prevenire: să se consume alimente și apă numai din surse 

sigure, să se apeleze la apa din surse proprii numai după ce autoritățtile de specialitate consideră 

că nu mai reprezintă un pericol, să fie respectate normele de igienă individuală și colectivă, mai 

ales, să nu se mănânce cu mâinile murdare; de asemenea, să se accepte vaccinarea dacă 

autoritățile sanitare recomandă această măsură de protecţie împotriva unor boli. La primele 

semne de boală – scaune diareice multiple, febră, vărsături – se va solicita de urgență ajutorul 

medical. 

Pentru evitarea altor îmbolnăviri, se recomandă îngrijirea corectă a rănilor, protecția 

picioarelor cu cizme de cauciuc și schimbarea îmbrăcămintei ude cu una uscată. 

De îndată ce condițiile permit și dacă este cazul, se impune îndepărtarea leșurilor 

animalelor moarte și amenajarea latrinelor. 

 

Combaterea hipotermiei 

 

Provocată de expunerea la temperaturi joase, în condițiile intemperiilor din anotimpurile 

răcoroase – ploaie, zăpadă, ger, hipotermia poate afecta serios sănătatea oamenilor. Se 

consideră că o persoană este în hipotermie, atunci când temperatura corpului (trunchiului) este 

inferioară celei de 36 grade. Pentru a ajuta aceste persoane să se poată reîncălzi, le vom acoperi 

cu pături izolante și li se vor da să bea băuturi nealcoolice calde. În funcție de gravitatea 

hipotermiei, care poate ajunge până la degerături, se va apela la îngrijirile medicale. Până la cel 

mai apropiat punct de acordare a primului ajutor medical, zonele afectate de degerături se vor 

acoperi cu materiale curate și vor fi protejate față de traumatisme. 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.9
din 28 ianuarie 2016

privind: aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 28
ianuarie 2016;

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 venitului minim

garantat, aprobate prin H.G.nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de asistenţă socială din cadrul

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă Planul anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2016, potrivit Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 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.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel CIUCAȘU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



ANEXA LA H.C.L.Nr.9/2016

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

efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2016

Nr.
Crt. Denumirea acţiunii sau lucrării de interes local Perioada desfăşurării

1 Întreţinerea parcului orăşenesc martie-octombrie
2 Întreţinerea bazei sportive „Ştefan Vrăbioru” aprilie-noiembrie
3 Întreţinerea  spaţiilor verzi din zona centrală a oraşului martie-octombrie

4 Întreţinerea drumurilor comunale Ianca-Berleşti şi Ianca
- Tîrlele Filiu iunie-august

5 Întreţinerea incintelor unităţilor de învăţământ din oraşul
Ianca ianuarie-decembrie

6 Întreţinerea incintelor unităţilor de învăţământ din satele
Plopu, Perişoru, Oprişeneşti, Berleşti şi Tîrlele Filiu ianuarie-decembrie

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

8 Plantat pomi fructiferi şi arbuşti ornamentali februarie-aprilie
octombrie-noiembrie

9 Întreţinerea pădurilor din proprietatea oraşului Ianca martie – iunie
octombrie-decembrie

10 Întreţinerea cimitirelor (Căile de acces, Aleea Eroilor,
etc.)

martie-aprilie
septembrie-decembrie

11 Întreţinerea păşunilor din oraşul Ianca şi satele
componente

martie-aprilie
septembrie-decembrie

12 Întreţinerea târgului şi a pieţei orăşeneşti săptămânal,
în zilele de marţi şi vineri

13 Tăiat, transportat şi depozitat lemne de foc din pădurile
primăriei pentru unităţile şcolare mai-august

14 Întreţinerea incintelor aferente bisericilor din oraşul
Ianca şi satele componente aprilie-octombrie

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

ianuarie-aprilie
noiembrie-decembrie

16 Alte acţiuni şi lucrări de interes local stabilite prin
dispoziţie a primarului ianuarie-decembrie

17
Întreţinerea incintei si clădirilor proprietatea oraşului,
date în administrarea Asociaţiei Cultural Istorice
„Muzeul” Ianca

ianuarie-decembrie

18 Sprijinirea persoanelor aflate în stare de necesitate şi
lipsite de ajutor ianuarie-decembrie

NOTĂ: Repartizarea persoanelor apte de muncă şi a numărului de ore pentru fiecare acţiune sau lucrare,
inclusiv pentru sprijinirea persoanelor aflate în stare de necesitate, precum şi efectuarea instructajului
privind normele de tehnică a securităţii muncii, se fac  prin grija primarului, la propunerea serviciului de
asistenţă socială.

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ



H O T Ă R Â R E A   Nr.10
din 28 ianuarie 2016

privind: completarea Strategiei-actualizate de stabilire, modificare și/sau ajustare a prețurilor
și tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare delegate Operatorului
S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea S.A. Brăila, pe anii 2016 si 2017, precum și
aprobarea Actului adițional nr.4 la Contractul nr.670/10.09.2009 de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 28
ianuarie 2016;

Având în vedere :
- Adresa nr.1643/23.12.2015 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,

prin care se solicită adoptarea hotărârii pentru completarea Strategiei-actualizate de
stabilire, modificare și/sau ajustare a prețurilor și tarifelor serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare delegate Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea S.A.
Brăila, pe anii 2016 și 2017, precum și aprobarea Actului adițional nr.4 la Contractul nr.670/
10.09.2009 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

- Completarea Strategiei-actualizate de stabilire, modificare și/sau ajustare a prețurilor și
tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare delegate Operatorului S.C.
Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., pe anii 2016 si 2017, cu documentația
anexă;

- Actul adițional nr.4 la Contractul nr.670/10.09.2009 de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare;

- dispozițiile art.36 alin.(4) din Contractul nr.670/10.09.2009 de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, potrivit cărora prin acceptarea și
semnarea contractului de delegare a gestiunii Delegatarul acceptă și strategia de stabilire,
modificare și/sau ajustare a prețurilor și tarifelor;

- dispozițiile art.35 alin.(3) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
nr.241/2006-republicată, potrivit cărora Strategia tarifară se elaborează de către asociația
de dezvoltare intercomunitară pentru o perioadă de minimum 5 ani, se actualizează ori de
cate ori este necesar și se aprobă prin hotărârea fiecărei unități administrativ teritoriale
membre a asociației;

- dispozițiile art.36 alin.(1) din Legea nr.241/2006-republicată, potrivit cărora Operatorul
are dreptul să solicite periodic ajustarea prețurilor și tarifelor în funcție de modificările
intervenite în structura costurilor;

- dispozițiile art.4, art.5 alin.(1) lit.g) pct.1, 2, 4 și 5 lit.i) din Statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

- Referatul de aprobare al primarului și  raportul comisiei de specialitate  nr.3 din cadrul
consiliului local.

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) și lit.f), alin.5 lit.a), alin.6
lit.a) pct.14 și alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.(1), art.62 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administrației publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă completarea Strategiei-actualizate de stabilire, modificare și/sau
ajustare a prețurilor și tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
delegate Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea S.A Brăila., pe anii 2016
si 2017, în forma prevăzută la Anexa nr.1.

Art.2.-(1) Se aprobă Actul adițional nr.4 la Contractul nr.670/10.09.2009 de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în forma prevăzută la
Anexa nr.2.

(2) Actul adițional nr.4 se va încheia între Delegatarul Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila în numele și pe seama membrilor asociați și Operatorul
S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea S.A. Brăila.

Art.3.-Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila să
semneze, în numele și pe seama orașului Ianca, Actul adițional nr.4 la Contractul
nr.670/10.09.2009 de delegare a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare, prin reprezentantul său legal, președintele asociației, domnul Aurel-Gabriel
Simionescu.

Art.4.-Se mandatează domnul Fănel George Chiriță, în calitate de primar și de
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritorială Orașul Ianca, să
avizeze Actul adițional nr.4 la Contractul nr.670/10.09.2009 de delegare a gestiunii
Serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între Delegatar și
Operator.

Art.5.-Prin grija secretarului orașului Ianca prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet de către administratorul reţelei
electronice a comunităţii locale.

Art.6.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel CIUCAȘU Alexandru STERIAN



f
0-

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 6'DUNAREA" Braila
Inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilot la Ju,Iecato a Bruila sub nr.1/08.01.2008

Anexa l la Hotarareurrr. lO an 2! . O,r .2016 ̂ Colrsilivlrri zoc-lL +L aA+,!. ''tu c,+

COMPLETAREA

Strategiei - actualizate - de stabilire, modificare si / sau ajustare

a preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimeutare cu apa si de canalizare delegate

Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A., pe anii 2016 si 2017

Avand in vedere :

1 Cererea Operatorului formulata prin Adresa nr.22014 din 17.12.2015 inregistrata la

Asociatie sub nr.1635 din 21.12.20L5, de crestere in termeni reali a pretului la apa si a

tarifului la canalizare, care rezulta din :

- Anexa 4 - Strategia Tarifara - la Contractul de credit nr.42766 din decembrie

2011, incheiat de Operator cu Bancs Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

(B,E.R.D), pentru colinantarea de catre acesta, a investitiilor din Proiectul ,,Reabilitarea

si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata din judetul Braila" - POS I Mediu 2007 -

2013, in procent de 9,217o;

- Neaplicarea de catre Operator, in calitate de Imprumutat, a prevederilor de la

Sectiunea B. din Anexa 4 - Strategia Tarifara, referitoare la majorarea in termeni reali a

tarifelor aplicabile serviciului de alimentare cu apa si serviciului de canalizare, astfel:

- ,,in anul financiar care se incheie la 3l decenbie 2014 (dar nu moi tarziu de 1

mai 2014) tadfele aplicabile ft) sewiciului de alimentarc cu apa si (ii) sewiciului de

canaliTpre, vor Ji majorale in terrneni rcali cu cel putin 5ol" si

- uin anul Jinanciar care se incheie pe 3l decembrie 2015 (dar nu mai tarziu de 1

mai 2015) tarfuIe aplicobile (i) serviciului de alimentare cu apa si (ii) semicialai de

canalizq,re, vor Ji. maiorate in termeni reali cu cel putin 12026'7

- Amendamentul nr,2/21,12,2015 la Acordul de Imprumut (Contractul de credit)

\r.42766 din 21 decembrie 2011, incheiat de Operator cu Banca Europeana p€ntru

Reconstructie si Dezvoltare (B.E.R.D), prin care Sectiutrea B. din Aaexa 4 - Strategia

Tarifara - s-a inlocuit cu Sectiunea B, alineatele l) si 2) din Amendament, potriyit carore

termenele de majorare in termeni reali a pretului si tarifului au fost stabilite astfel :

- .,in exercitiul financiar incheiat Ia 31 decembie 2016 (dar nu mai tariu de I mai

:016) tnriJul aplicobil Jiecalui (i) serviciu de alirnentare cu epa si (ii) serviciu de canaltpre

\e ftldjoreqa in temreni rcali cu na mai putin de 5 ,91: si



- uin exercitiul financiar incheiat la 31 decembfie 2017 (dar nu m.ti taryiu de I mai

2017) tariful aplicab rtecarui (i) serviciu de a.limentarc cu apa si (ii) semiciu de canalizare

se tajorcazd in tett eni rcali cu nu mai puti de 12%".

- Hotararea nr.l3 din 26.11,2009 privind aprobarea trecerii in perioada I

Decembrie 2009 - I Mai 2013 la un sistem de pret unic la serviciul public de alimentare cu

apa potabila si la un sistem de tarif unic la serviciul pubuc de canalizare care vor Ii

aplicate pentru intreaga arie a delegarii de gestiune de catre Operatorul S,C. Compania

de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. - adoptata de Adunarea Generala a Asociatiei;

- Strategia de stabilire, modifrcare si / sau ajustare a preturilor si tarifelor serviciilor

publice de alimentare cu apa si de canalizare delegate Operetorului S.C. Comparfa de

Utiliteti Publice Dunarea Braila S.A. - aprobata prin Hotararea Adunarii Generale a

Asociatiei nr.8 din 31.03.2010;

- Actul Aditional nr.l din 07.05.2010 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din

10.09.2009 aprobat prin Eotarari ale organelor deliberative ale celor 45 de membri Asociati si

prLr Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei nr.10 din 07.05.2010;

- Strategia de stabiure, modilicare si / sau aiustare a preturilor si tarifelor serviciilor

publice de alimentare cu apa si de canalizare delegate Operatorului S.C, Compenia de

Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. - modificata prin Hot&rarea Adulsrii Generale !

Asociatiei nr.17 dir 07 Decembrie 2010; Si:

- Actul Aditional nr.2 din 21.12.2010ls Contractul de Delegare a Gestiutlii nr.670 din

10.09.2009 aprobat prin Hotarari ale organelor deliberative ale celor 45 de membri Asociati si

prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei nr.l8 din 21.12,2010,

prin care s-au introdus in Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de

Alimentare cu Ape si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - in forma initiala si in forma

modilicata (actualizata) - Strategia de stabilire, modificare si / sau ajustare a preturilor si

tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare delegate Operatorului S.C,

Compania de Ut itati Publice Dunarea Braila S,A.;

- Prev€derile alin.4) ale Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit din

Capitolut I - Sistemul Financiar, Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil -

Dispozitii Generale din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimeutare cu

apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009, potrivit carora : "Prin acceptarea si semnarea

prezentului Conttact de delegare a gestiunii, Delegatatal accepta aceastq sbdtegie de stLbilbe a

preturilor si tarifelrr. .4cceptqrca stategiei de stabilire a pretnilor si larifelor preaentat.r

repre:.intd ratomttt ti hotaravea de dp )bsre lt Preturilor si larilelor viitoore aie Seruitiilot pe

..!i e !)tetuttL'rul ;,e v: -uit:tiu tant-ornt &ptodaioliei pte:e$rate:



- Hotararea nr.9 din 25.04'2013 privind aprobarea modilicarii preturilor sl tarifelor la

serviciile publice de alimentare cu apa si de canaliztre in aria delegata Operatorului S'C'

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S'A' - adoptata de Adunarea Generela a

Asociatiei;
- PreYederile Art.35 alin.3 din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

nr,24112006 republicata in Monitorul Ofrcial al Romaniei, Partea ! nr'679 din 7'X'2015'

potrivit carora | 4strategia tsrifatq se elaboreaza de cqtre asoci^tia de dea'oltare

intercomunitara pentru o perioada de mininum 5 ani, se nctuolizeaEq ort de cate ofi este

necesar, si se aproba pfin hotarare a liecarei unitati adminisbqtie tefitoialg membre a asocintiei

de demoltare intercomunitara cu obicct de qctivitate seniciul de alimentqre cu qn si de

canalizare. Stuutegia tarifsra constituie conditie 'le linantarc a proiectelor de investitii in

infrastructurL de spa realizote din fonduri publice acordate de la bugetul de stat ci / sau din

fond.uri neramburs abile" i

- Prevederile Art.36 alin.l din Legea t'241/2006 republicata' potrivit carora

'Operatorul are drcptul sa solicite periodic qjustqreo pretuilor si tLrtfelor' in functie de

mo diJicaite intenenite in structura co sturilor" i

- Prevederile Art.36 alin.5 din Legea nr'241l2006 republicata, pottivit carors "Aizqrea

preturilor si tafiJelot pentru oPeratorii cuprtnsi in programe de rt'nantue erterns se teatizeaza de

catre A.N.RS.C. in conformitalc cu prevederile scordului de imprunut"i

- Prevederile punctului 4 rtin Capitolul6 - Dispozitii Finale - din Strategia - actuelizata

- de stabilire, rnodificare si / sau ajustare a preturilor si tarifelor serviciilor publice de

alimentare cu apa si de canalizare delegate Operatorului S'C' Cornpania de Utilitati Publice

Dunarea Braila S.A. - aprobata prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei ur'8 din

31.03.2010.

Tinand cont de temeiul legal mai sus prezentat, 8e completeaza Strategia - actualizata -

de stabilire, modilicare si / sau aiustare a preturilor si tarifelor serviciilor publice de

alimentare cu apa si de canalizare delegate Operatorului S'C' Compania de Utilitati Publice

Dunarea Braila S.A., pe anii 2016 si 2017, astfel :

l) Se introduce un Capitol nou' care va fi numerotat cu numarul 6' cu urmatorul

cont inut :

,,CaPitolul 6 - cuprinde completarea Strategiei, cu maiorarea in termeni reali a

pretului unic la apa si a tarifului udc la canalizare, si cu maiorarea in termeni reali a pret*!r!

la apa industriala si la apa bruta' in anii 2016 "t 2017"



A. Tabel cuprinzand majorarea in termeni reali a pretului unic la epa si a tarifului

unic la canalizare

Aria Delegata
Unitate Admi strativ Teritoriala

in care se aplica mrjorarea in terdeni reali a
pretului la apa si a tarifului la canalizare

Unitate de
Pret

si Tarif
unic

farr TVA

Data maiorarii in termeni reali
a Dretului si a trrifului unic

masura Pana cel tsrziu
la 1 Mai 2016*

Pana cel tarziu
la I Mai 2017*

n n+1 n+2
1. U.A.T. in care Operatorul exploateaza

sistemul de alimeutore cu apa
si de canalizare

Municipiul Braila, Faurei, Isnca, Insuratei.
Barsgrtrul, Bertestii de Jos, Bordei Verde,
Cazasu. Chiscani Galbenu, Gem€nele,
Gradbtea, Gropen! Jtulau, Maxheni, Mhcea

RON/it3 3,46 - Apa s,0% 12,0"/o

Vodr, Movila Mires4 Racovita, Kirnnicelu,
Romanu, Rosiori, Salcia Tudor, Scortaru Nou,
Silistes, Surdila Gais€ancr, Surdile Grec!
Slltes4 Ttchtlesii Trrtan, Tudor \4adimfuescu,
Tufesd, Lrlm!, Unlrea, Vad€ni Victorir,
Visani, Viziru

RON/m3 2,0E - Caml 5,0o/. 12,00/.

2, U.A.T. in care Operltorul este itr curs de
pr€lurre in eiploatare a sistemului de

alimentsre cu aDs
Ciocil€. Dudesti Zavorie RON/m3 3.46 - ADr 5,00/. 12.0%

3. U.A.T, in c-rre Operrtorul va prelua itr
explostare sistemul de aliEentore cu apa

Frecatei si Stancutr - cu sist€m public de
alimentare cu rpa
Cir€su si M.rasu - faia sisted public de
alimeDt4re cu aD4

RON/m3 3,46 - Apr 5,0o/o 12,0o/,

Aria Delegata
Unitate Adminbtrativ

Teritoriala
in care se aplicr majorarea in
terme reali a pretului la spa

industriala si la aDs bruta

Denumire prodns
Unitate

de
masura

Pret actual
fara TVA

Data majorarii itr tera€ni
resli s pr€tului si a tarifului

unic
Panacel
tarziu la

r Mri 2016*

Pana cel
taziu la

1M^i2017*
n n+l

Intreaga A-.ie Delegata
Operatorului

Apa industriala din
sistemul de

alimentare rl
Municipiului

Braih, captrrea
Chiscani

RON/m3 1,65 5,0% 12,0"/.

Intreaga Arie Delegata
ODeralorului

Apa bruta pompata
RON/m3 5.0% 12.00/o

* Major.rile iB termeni reali du itrclud hflatia itr perio&ds dintre mrjorarile de pr€turi si tarife si dci t.xa
pe valoare adrugrtr.

B. Tabel cuprinzand majorarea in termeni reali a pretului la apa industriala si la apa

bruta

* l\{ajorarile in termeni reali nu itrclud inflatia in perioada dintre majorarile de preturi !i trrife si nici taxa
pe l aloare adaugatl



2) Actualul Capitol 6 - Dispozitii Finale va deveni Capitolul 7 - Dispozitii Finale, in care

se introduce punctul 9, cu urmatorul continut :

,,9, Prezenta Completare a Strategiei pe anii 2016 si 2017 a fost aprobata de catre

organele deliberative ale membrilor Asociati si va fi introdusa prin Actul Aditional nr.4 in

Articolul 36 alin,s) din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr,670

din 10.09.2009."

Celelalte prevederi ale Strategiei - actualizate - de stabitire, modilicare si / sau ajustare

a preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare delegat€

Operatorului S.C, Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A., aprobata prin

Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei nr.8 din 31.03,2010 si Hotararea Adunarii

Generale a Asociatiei nr.17 din 07 Decembrie 2010, introduse in Contractul de Delegare a

Gestiunii ff.670 din 10.09,2009. prin Actele Aditionale nr.1 si [r.2. raman Deschimbate.

PRESEDINTE

Dr. Ine. AUREL-GABRIEL SII\tr

DIRECTOR EXECUTIV

Jurist DIDINA STANESCU

Z"*'*."N
s' q\
J D{JNAREA' E3. BRAILN '?- aRArL i

v"-,^..,9



Anexa 2la Hotararea rrt./O aio Q ! .!-L.2016 t Cons itrtd'&a/ al aot. Zorrcn .

ACT ADITIONAL NR.4 / 2016
LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE

ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE NR.67O DIN 10.09.2009

PARTILE CONTRA,CTANTE
INTRE :
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,DUNAREA" Braila (denumita Asociatia), cu
sediul in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului, nr.3A, Corp 2, CIF 23lg1gl0, inscrisa in
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la grefa Judecatoriei Braila cu nr,1 din 0g.01.200g,
reprezentata de Dr. Ing. Aurel-Gabriel Simion€scu, in calitate de presedinte,

in numele si pe seama urmatoarelor Unitati Administrativ-Teritoriale membre:

Judetul Braila, cu sediul in Municipiul Braila, Piata Independentei, nr.l, Cod postal
810210, CIF 4205491, in baza Hotararii Consiliului Judetean Braila nr,64l30.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C, Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A, - Hotarare care si-a incetat aplicabilitatea prin
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.78129.07.2009 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S,C, Compania de Utilitati publice
DUNAREA Braita S.A., reprezentat prin Vicepresedinte Viorel Mortu;

Municipiul Braila, cu sediul in Municipiul Braila, Piata Independentei, nr.l, Cod postal
810210, CIF 4205670, in baza Hotararii Consiliului Local Municipal Brailt nr.219/79.06.2009
privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C,
Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentat prin Frimar Aurel-
Gabriel Simionescu:

Orasul Ianca, cu sediul in Orasul lanca, Jud. Braila, Cod postal 815200. CIF 4g74631. in
baza Hotararii Consiliului Local al Orasului ltncr nr.59/24,06.2009 privind delegarea
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre operatorul S.c. compania de utilitati
Publice DLT.{AREA Braila S.A., reprezentat prin Primar Fanel - George Chirita;

Orasul Faurei, cu sediul in Orasul Faurei, Strada Republicii, nr.38, Jud. Braila, Cod
Postal 815100, CIF 4343052, in baza Hotararii Consiliului Local al Orasului Faurei
nr.97 /08.07.2009 privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre
Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentat prin
Primar Voiuea Ionel:

Orasul Insuratei, cu sediul in Orasul Insuratei, Strada Soseaua Brailei. nr.lg. Jud.
Braila, Cod Postal 815300, CIF 4721220, in baza Hotararii Consiliului Local al Orasutui
Insuratei nr.37123.06.2009 privind delegarea seryiciului de alimentare cu apa si de canaliare
catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila S,A., reprezentat
prin Primar Ionel Gheorghe;

Comuna Baraganul, cu sediul in Comuna Baraganul, Jud. Braila, Cod postal 817005,
CIF 43,12820, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Baraganul nr.40123,06.2009
privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C.
Compania de Utititati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin primar Victor
Bivolaru:



Comuna Bertestii de Jos, cu sediul in Comuna Bertestii de Jos, Jud. Braila, Cod postal
817010, CIF 4874780, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos
\r.25/23,06.2009 privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre
Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin
Primar Costel Florinel Capbun;

Comuna Bordei Verde, cu sediul in Comuna Bordei Verde, Jud. Braila, Cod postal
817020, CIF 1874798, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Bordei Verde
nr,35/22.06.2009 privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre
Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice DLINAREA Brai]a S.A., reprezentata prin
Primar Georgel Vasile;

Comuna Cazasu, cu sediul in Comuna Czasu, Jud. Braila, Cod Postal 817181, CIF
15955677, in bxza Hotararii Consiliului Local al Comunei Cazasu nr.30/24.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operaforul S.C. Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Tudorel Anton;

Comuna Chiscani, cu sediul in Comuna Chiscani, Jud. Braila, Cod Postal 817025, CIF
4342669, in baza Ilotararii Consiliului Local al Comunei Chiscani nr.51/22.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C, Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin primar Ion Craciun;

Comuna Ciocile, cu sediul in Comuna Ciocile, Jud. Braila, Cod Postal 817030, CIF
4342782, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Ciocile nr.27/23.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Costica Marchidanu;

Comuna Ciresu, cu sediul in Comuna Ciresu, Jud. Braila, Cod Postal 817035, CIF
4342804, in bua Hotararii Consiliului Local al Comunei Ciresu nr.23l18.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C, Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A.! reprezentata prin Primar Radu Popa;

Comuna Dudesti, cu sediul in Comuna Dudesti, Jud. Braila, Cod Postal 817040, CIF
4342766, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Dudesti nr.34l30.06.2009 privind
delegarea serviciului de alirnentare cu apa si de ctnaliz?'re catre Operatorul S.C, Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Marian Bocanel;

Comuna Frecatei, cu sediul in Comuna Frecatei, Jud. Braila, Cod Postal 817045, CIF
4874658, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Frecatei nr.29l16.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Ionel Balan;

Comuna Galbenu, cu sediul in Comuna Galbenu, Jud. Braila, Cod Postal 817055, CIF
4814682, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Galbenu nr.11/25.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C, Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin primar Nicolae Ganea;

Comuna Gemenele, cu sediul in Comuna Gemenele, Jud. Braila, Cod Postal 817060, CIF
4721301, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Gemenele nr.18/24.06.2009 privind
delegarea sen'iciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar petrica Calu;



Comuna Gradistea, cu sediul in Comuna Gradistea, Jud. Braila, Cod Postal 817065, CIF
4342758, i\ baza Hotararii Consiliului Local al Comunei cradistea nr.32l19.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Andrei Petre;

Comuna Gropeni, cu sediul in Comuna Gropeni, Jud. Braila, Cod Postal 8170?0, CIF
4874755, in bvza Hotararii Consiliului Local al Comunei Gropeni nr.60/22.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Stan Malinche;

Comuna Jirlau, cu sediul in Comuna Jirlau, Jud. Braila, Cod Postal 817075, CIF
4874690, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Jirlau nr.43l24.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S,C. Compania
de Utilitati Publice DLTNAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Rica Tutulan;

Comuna Marasu, cu sediul in Comuna Marasu, Jud. Braila, Cod Postal 817080, CIF
4342685, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Marasu nr.23l23.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Putrlice DI'NAREA Braila S.A,, reprezentata prin Primar Nicolae Nitescu;

Cornuna Maxineni, cu sediul in Comura Maxineni, Jud. Braila, Cod Postal 817090, CIF
1721263, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Maxineni nr.29123.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C, Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin Prirnar Costel Stroia;

Comuna Mircea Voda, cu sediul in Comuna Mircea Voda, Jud. Braila, Cod Postal
817095, CIF 4874739, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Mircea Voda
w.42117.06.2009 privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre
Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice DTINAREA Braila S.A., reprezentata prin
Primar Alexandru Mosescul

Comuna Movila Miresii, cu sediul in Comuna Movila Miresii, Jud. Braila, Cod Postal
817100, CIF 4342723, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Movila Miresii
nr.24124.06.2009 privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre
Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA., reprezentata prin
Primar Dumitru Panturu;

Comuna Racovita, cu sediul in Comuna Racovita, Jud. Braila, Cod Postal 817105, CIF
4342839, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Racovita nr.19/26.06.2009 privind
delegarea serviciului de aumentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S,C. Compania
de Utilitati Publice DIJNAREA Braila S.A,, reprezentata prin Primar Ion Margarit;

Comuna Rimnicelu, cu sediul in Comuna Rimnicelu, Jud. Braila, Cod Postal817110, CIF
4721255, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Rimnicelu nr.30/23.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin Prirnar Lucian Chiru;

Comuna Romanu, cu sediul in Comuna Romanu, Jud. Braila, Cod Postal 817115, CIF
4342693, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Romanu nr.41123.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Dumitru Vasilache;
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Comuna Rosiori, cu sediul in Comuna Rosiori, Jud, Braila, Cod Postal 8U120, CIF
4342774, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Rosiori nr.29l19.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Neculai Soceanug

Comuna Salcia Tudor, cu sediul in Comuna Salcia Tudor, Jud. Braila, Cod Postal
817125, CIF 4721271, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Salcia Tudor
nr,22/16.06.2009 privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre
Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin
Primar Florin Moroiu:

Comuna Scortaru Nou, cu sediul in Comuna Scortaru Nou, Jud. Braila, Cod Postal
817130, CIF 4721280, i\ baza Ilotararii Consiliului Local al Comunei Scortaru Nou
nr.30/24.06.2009 privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre
Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin
Prinar Gheorghe Chivereanul

Comuna Silistea, cu sediul in Comuna Silistea, Jud Braila, Cod. Postal 817140, CIF
4721298, I bazs Ilofararii Consiliului Local al Comunei Silistea nr.36/29.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DIINAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar IIie Efteme;

Comuna Stancuta, cu sediul in Comuna Stancuta, Jud. Braila, Cod Postal 817150, CIF
4874771, in baza Eotararii Consiliului Local al Comunei Stancuta. nr,27 122.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S,C. Compania
de Utilitati Publice DIINAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Nicu Turcu;

Comuna Surdila Gaiseanca, cu sediul in Comuna Surdila Gaiseanca, Jud. Braila, Cod
Postal 817155. CIF 4874674. in baza Ilotararii Consiliului Local al Comunei Surdila
Gaiseanca nr.26124.06.2009 privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice DIINARIA Braila S.A.,
reprezentata prin Primar Petre Cazacul

Comuna Surdila Greci, cu sediul in Comuna Surdila Greci, Jud. Brailao Cod Postal
817160" CIF 4874666. in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Surdila Greci
nr.28126.06.2009 privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre
Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin
Primar Ionel Meirosu;

Comuna Sutesti, cu sediul in Comuna sutesti, Jud. Braila, Cod Postal 817165, CIF
4342140, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei sutesti nr.46l23.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Cristian Codreanul

Comuna Tichilesti, cu sediul in Comuna Tichilesti, Jud. Braila, Cod Postal 817170, CIF
4342677, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Tichilesti nr.25l23.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DIJNAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Gicu Davidescul

Comuna Traian, cu sediul in Comuna Traian, Jud. Braila, Cod Postal 817175, CIF
4342715, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Traian nr.29123.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DUNAR-EA Braila S.A.! reprezentata prin Primar Nicusor Abaseacaq



Comuna Tudor Vladimirescu, cu sediul in Comuna Tudor Vladimirescu. Jud. Braila.
Cod Postal 817180, CIF 434273I, n baza Ilotararii Consiliului Local al Comunei Tudor
Vladimirescu nr.34/24.06.2009 privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A.,
reprezentata prin Primar Constantin Vasile;

Comuna Tufesti, cu sediul in Comuna Tufesti, Jud. Braila, Cod Postal 817185, CIF
4874763, in baza Ilotararii Consiliului Local al Comunei Tufesti nr.26l23.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DUNARIA Braila S.A,, reprezentata prin Primar Stefan Moise;

Comuna Ulmu, cu sediul in Comuna Ulmu, Jud. Braila, Cod Postal817190, CIF 4874712,
in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Ulmu nr.12l19.06,2009 privind delegarea
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati
Publice DLTNAREA Br4ila S.A., reprezentata prin Primar Marian Iconarul

Comuna Unirea, cu sediul in Comuna Unirea, Jud. Braila, Cod Postal 817195, CIF
4342707, i\, baza Ilotararii Consiliului Local al Comunei Unirea nr.48/24.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Cornpania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Ioan Ungureanu;

Comuna Vadeni, cu sediul in Comuna Vadeni, Jud. Braila, Cod Postal 817200, CIF
4342650, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Yadeni nr.47124.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Stanca Coman;

Comuna Victoria, cu sediul in Comuna Victoria, Jud. Braila, Cod Postal 817205, CIF
4342812, in baza llotararii Consiliului Local al Comunei Victoria nr.33/24.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C, Compania
de Utilitati Publice DUNARIA Braila S.A., reprezentata prin Primar Stavarel Dorobantu;

Comuna Visani, cu sediul in Comuna Visani, Jud. Braila, Cod Postal 817210, CIF
4874704, in baza Ilotararii Consiliului Local al Comunei Yisani nr.22124.06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Neagu Caraman;

Comuna Viziru, cu sediul in Comuna Viziru, Jud. Braila, Cod Postal 817215, CIF
4874747, ir baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Viziru nr.35/19.06.2009 privind
delegarea seryiciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Dima Priceputu; .

Comuna Zavoaia, cu sediul in Comuna Zayoaia, Jud. Braila, Cod Postal 817220, CIF
4342790, in baza Ilotararii Consiliului Local al Comunei Zavozia nr.2l/24,06.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DLINAREA Braila S.A., reprezentata prin Primar Stanica Drug4u;

denumite impreuna in continuare ,,Delegatar"
si
Societatea Comerciala Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A. cu sediul social
in Municipiul Braila, Strada Piata Uzinei, nr.1, Judetul Braila, Codul de inregistrare Fiscala
RO 7179966/10.04.1995, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Braila cu numarut J09/215 /14.03.1995, reprezentata de Mihail Chirita, in calitate
de Director General,
denumita in continuare,,Operator",



Arand in vedere :
- Contrrctul de Delegsre a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de

canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Strategia - actualizata - de stabilire, modificare si / sau ajustare a prefurilor si

tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare delegate Operatorului S.C,
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. - aprobata prin Hotararea Adunarii
Generale a Asociatiei nr.8 din 31.03.2010 si Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei nr.17
din 07 Decembrie 2010, introdusa in Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din
10.09.2009 prin Actele Aditionale nr.1 si nr.2 la Contract;

- Compl€tarea Strategiei - actualizate - de stabilire, modificare si / sau ajustare a
preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare delegate
Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A, pe anii 2016 si 2017 cu
documentatia anexai

In temeiul :
- prevederilor Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit din Capitolul I -

Sistemul Financiar, Titlul II - Sistemul Financiar si Sisternul Contabil - Dispozitii Generale
din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare nr.670 din 10.09.2009;

- prevederilor Articolului 56 - Modificarea de comun acord - din Capitolul Itr -
Modificarea termenilor si conditiilor prezentului Contract de Delegare, din Titlul IV -
Dispozitii Finale din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a lestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009;

- prevederilor a'rt.4, art.s alin.l litera g) punctele I, 2, 4 si 5 si alin.2 litera i), art.16
alin.3 litera c), art.17 alin.l literele c) si d), alin.2 litera c) punctul 2, litera d) punctele 1 si 5,
art.20 alin.l si alin.3, art.21 alin.l si ale art.26litera c) dir Statutul Asociatiei;

Putile Contrsctante - de comun qcord - au convenit urmatoarele :

ARTICOLUL 1

Se include in Articolul 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - alin.8) din
Capitolul I - Sistemul Financiar, Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din
Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009 - Completarea Strategiei - actualizate - de
stabilire, modificare si / sau ajustare a preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimentare
cu apa si de canalizare delegate Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea
Braila S.A., pe anii 2016 si2017.

ARTICOLUL 2
Se include Tabelul cuprinzand majorarea in termeni reali a pretului unic la apa si a

tarifirlui unic la canalizare - de la litera A. din Completarea Sfrategiei - actualizate - de
stabilire, modificare si / sau ajustare a preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimentare
cu apa si de canalizare delegate Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea
Braila S.A. pe anii 2016 si 2017, in Anexa 1 - Pretul pentru Apa - din Dispozitii Speciale -
Partea de Apa din Contractul de Delegare nr.670/10.09.2009 si in Anexa 1- Tariful pentru
Canalizare din Dispozitii Speciale - Partea de Canalizare din Contractul de Delegare
nr.670/10.09.2009.

ARTICOLUL 3
Completarea Strategiei pe anii 2016 si 2017, va intra in vigoare, pentru fiecare

Delegatar (Unitate Administrativ Teritoriala) si pentru Operator, pe data Hotararii Adunarii
Generale a Asociatiei de aprobare a prezentului Act Aditional.

- 6 -



Prezentul Act Aditional - parte integranta din Contractul de Delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr,670 din 10.09.2009 - a fost
incheiat, pe data aprobarii de catre Adunarea Generala a Asociatiei, in 2 (doua) exemplare
originale! din care un exemplar pentru Asociatie si un exemplar pentru Operator.

- DELEGATAR
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUMTA.RA DUNAREA BRAILA
PRESEDINTE
Dr. Ing. AUREL - GABRIEL SIMIONESCU

OPERATOR
S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DTINAREA BRAILA S.A.

DIRECTORGENERAI
Ing. MIHAIL CHIRITA

AVTZ,AT

1, Consiliul Judetean Braila, reprezentat prin
Vicepresedinte Viorel Mortu

2. Consiliul Local al Municipiului Braila, reprezentat prin
Prirnar Aurel - Gabriel Simionescu

3. Consiliul Local al Orasului lanca, reprezentat prin
Primar Fanel - George Chirita

4. Consiliul Local al Orasului Faurei, reprezentat prin
Primar Ionel Voinea

5. Consiliul Local al Orasului Insuratei, reprezentat prin
Primar Ionel Gheorghe

6.Consiliul Local al Comunei Baragalul, reprezentat prin
Primar Vicfor Bivolaru

7. Consiliul Local al Comunei Bertestii de Jos, reprezentat prin
Primar Costel Florinel Capbun

8. Consiliul Local al Comunei Bordei Verde, reprezentat prin
Primar Georgel Vasile

9. Consiliul Local al Comunei Cazasu, reprezentat prin
Primar Tudorel Anton

10. Consiliul Local al Comunei Chiscani, reprezentat prin
Primar Ion Craciun

11. Consiliul Local al Comunei Ciocile, reprezentat prin
Primar Costica Marchidanu

12. Consiliul Local al Comunei Ciresu, reprezentat prin
Primar Radu Popa
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13. Consiliul Local al Comunei Dudesti, reprezentat prin
Primar Marian Bocanel

14, Consiliul Local al Comunei Frecatei, reprezentat prin
Primar Ionel Balan

15, Consiliul Local al Comunei Galbenu, reprezentat prin
Primar Nicolae Ganea

16, Consiliul Local al Comunei Gemenele, reprezentat prin
Primar Petrica Calu

17. Consiliul Local al Comunei Gradistea, reprezentat prin
Primar Andrei Petre

18. Consiliul Local al Comunei Gropeni, reprezentat prin
Primar Stan Malinche

19. Consiliul Local al Comunei Jirlau, reprezentat prin
Primar Rica Tutulan

20. Consiliul Local al Comunei Marasu, reprezentat prin
Primar Nicolae Nitescu

21. Consiliul Local al Comunei Maxineni, reprezentat prin
Primar Costel Stroia

22. Consiliul Local al Comunei Mircea Voda, reprezentat prin
Primar Alexandru Mosescu

23. Consiliul Local al Comunei Movila Miresii, reprezentat prin
Primar Dumitru Panturu

24. Consiliul Local al Comunei Racovita, reprezentat prin
Primar Ion Margarit

25. Consiliul Local al Comunei Rimnicelu, reprezentat prin
Primar Lucian Chiru

26. Consiliul Local al Comunei Romanu, reprezentat prin
PrimarDumitru Vasilache

27. Consiliul Local al Comunei Rosiori, reprezentat prin
Primar Neculai Soceanu

28. Consiliul Local al Comunei Salcia Tudor, reprezentat prin
Primar Florin Moroiu

29. Consiliul Local al Comunei Scortaru Nou, reprezentat prin
Primar Gheorghe Chivereanu

30. Consiliul Local al Comunei Silistea, reprezentat prin
Primar Ilie Efteme
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: 31. Consiliul Local al Comunei Stancuta, reprezentat Prin' 
Primar Nicu Turcu

32. Consiliul Local al Comunei Surdila Gaiseanca, reprezentat prin
Primar Petre Cazacu

33. Consiliul Local al Comunei Surdila Greci, reprezentat prin
Primar Ionel Meirosu

34. Consiliul Local al Comunei Sutesti, reprezentat prin
Primar Cristian Codreanu

35. Consiliul Local al Comunei Tichilesti, reprezentat prin
Primar Gicu Davidescu

36. Consiliul Local al Comunei Traian, reprezentat prin
Primar Nicusor Abaseaca

37. Consiliul Local al Comunei Tudor Vladimirescu, reprezentat prin
Primar Constantin Vasile

38. Cousiliul Local al Comunei Tufesti, reprezentat prin
Primar Stefan Moise

39. Coosiliul Local al Comunei [Jlmu. reprezetrtat prin
Primar Marian Iconaru

40. Consiliul Local al Comunei Unirea, reprezentat prin
Primar Ioan Ungureanu

41. Consiliul Local al Comunei Vadeni, reprezentat prin
Primar Stanca Coman

42. Consiliul Local al Comunei Victoria, reprezentat prin
Primar Stavarel Dorobantu

43. Consiliul Local al Comunei Visani, reprezentat prin
Primar Neagu Caraman

44. Consitul Local al Comunei Viziru! reprezentat prin
Primar Dima Priceputu

45. Consiliul Local al Comunei Zavoaia, reprezentat prin
Primar Stanica Drusau
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H O T Ă R Â R E A   Nr.11
din 28 ianuarie 2016

pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la 1 ianuarie 2016 ca urmare a reducerii TVA, ai
obiectivului „Modernizarea infrastructurii DC 35 Berleşti - Perişoru şi DC 36 Perişoru - Tîrlele Filiu”.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2016;
Având în vedere:
-adresa nr.1584/11.01.2016 a Direcției Generale de Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul M.D.R.A.P.,

prin care se solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la 1 ianuarie 2016 ca urmare a reducerii
TVA, reprezentând noua valoare a obiectivului de investiție „Modernizarea infrastructurii DC 35 Berleşti - Perişoru şi
DC 36 Perişoru - Tîrlele Filiu”, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate/nedecontate până la
31.12.2015 și valoarea lucrărilor/serviciilor rămase de executat;

-dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.e) și art.14 din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.10 alin.(5) și (7) din Normele metodologice aprobate
prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/ 2013, cu modificările şi completările
ulterioare;

-dispoziţiile art.5 lit.d) din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări
de intervenţii, Anexa 4 la H.G.nr.28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investiţii şi lucrări de intervenţii;

-dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare nerambursabilă din cadrul

aparatului de specialitate al primarului și raportul comisiei nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați la 1 ianuarie 2016 ca urmare a reducerii TVA,
reprezentând noua valoare a obiectivului de investiție „Modernizarea infrastructurii DC 35 Berleşti-Perişoru şi DC 36
Perişoru-Tîrlele Filiu”, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate/nedecontate până la
31.12.2015 și valoarea lucrărilor/serviciilor rămase de executat, conform Devizului General anexat care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul total al proiectului actualizat este de 14.000.844,95 lei, inclusiv TVA, din care suma de 13.633.904,95
lei este alocată de la bugetul de stat și suma de 366.940 lei este asigurată din bugetul local.

(3) Până la data de 31.12.2015 s-au executat și decontat lucrări și servicii în valoare totală de 3.685.988,53 lei,
inclusiv TVA, din care de la bugetul de stat suma de 3.557.772,58 lei și de la bugetul local suma de 128.215,95 lei,
rămânând un rest de executat de 10.314.856,42 lei, inclusiv TVA, din care se va asigura de la bugetul de stat suma
de 10.076.132,37 lei și de la bugetul local suma de 238.724,05 lei,

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel CIUCAȘU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395













H O T Ă R Â R E A   Nr.12
din 25 februarie 2016

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din
data de 25 februarie 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 25 februarie 2016;

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.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Dorian DĂNĂILĂ este ales preşedinte
de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 25 februarie 2016, care
va semna hotărârile aprobate în această ședință, procesul verbal al ședinței,
precum şi orice alte documente legate de reprezentarea consiliului local până la
alegerea următorului președinte de ședință.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Dorian  DĂNĂILĂ Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A   Nr.13
din 25 februarie 2016

privind: darea în folosință gratuită Spitalului Făurei, pe o perioadă de 10 ani, a unui autoturism din domeniul
privat al oraşului administrat de consiliul local, în vederea bunei desfășurări a activității la nivelul
compartimentului de boli cronice din oraşul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 25 februarie 2016;
Având în vedere:
-adresa nr.363/16.02.2016 a Spitalului orăşenesc Făurei, prin care se solicită darea în folosință gratuită

a unui autoturism din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, în vederea bunei desfășurări
a activității la nivelul compartimentului de boli cronice din oraşul Ianca;

-dispoziţiile art.137 din Legea nr.95/2006-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind
reforma în domeniul sănătății;

-referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului administrativ gospodăresc din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi alin.(6) lit.a) pct.3, art.45 alin.(3), art.115 alin.(1)
lit.b) și art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se aprobă darea în folosință gratuită Spitalului Făurei, pe o perioadă de 10 ani, a unui
autoturism din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, în vederea bunei desfășurări a
activității la nivelul compartimentului de boli cronice din oraşul Ianca.

(2) Autoturismul prevăzut la alin.(1), are următoarele date de identificare:
a) Număr de înmatriculare – BR 16 CPI
b) Marca – DAEWOO LEGANZA
c) Serie motor – 097973
d) Serie caroserie – AADB131111JC3E2/2002
d) Culoare – NEGRU GRANADA
e) Capacitate cilindrică – 1998 cmc
f) Număr identificare – KLAVF69ZE2B335937
(3) Predarea-primirea autoturismului se face prin protocol încheiat între primarul orașului şi managerul

Spitalului orăşenesc Făurei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(4) Cheltuielile privind întreținerea și funcționarea autoturismului, precum și cele privind eventualele

dotări și/sau modernizări ale acestuia, vor fi finanțate de Spitalul orăşenesc Făurei.
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.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Dorian  DĂNĂILĂ Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A   Nr.14
din 25 februarie 2016

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2015.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
februarie 2016;

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 2015, aprobate prin

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.4075/2015 și completate prin Ordinul M.F.P. nr.32/2016;
-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil 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 2015;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2015,
după cum urmează:

Denumirea indicatorului Prevederi anuale
iniţiale(lei)

Prevederi anuale
definitive(lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate(lei)

Venituri bugetare 44.029.000 33.674.770 24.541.746
Cheltuieli bugetare 45.982.510 35.628.280 24.685.035
Venituri extrabugetare 2.695.000 2.755.200 2.446.340
Cheltuieli extrabugetare 3.134.620 3.212.920 2.099.245

(2) Contul de  execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2015 este prevăzut în
anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Dorian  DĂNĂILĂ Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395



DIRECTIA GENERALA A                                                                                                                                                            
FINANTELOR PUBLICE   TOTAL JUDET

COD DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

INCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

BILANT
31.12.2015

-  lei -   1pag.:

01003 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+
2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-
2900400-2900500-2900800-2930100*)           975.688           769.760

01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,
aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+
2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-
2910300-2910400-2930200*)         5.133.022         5.799.031

01005 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-
2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)       141.295.594       162.248.502

01009 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada
mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+
4610201+4610209-4910200-4960200) din care:             7.349

01010 Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa
o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+
4610201-4910200-4960200)             7.349

01015 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)       147.404.304       168.824.642

01019 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+
3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+
3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+
3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+
3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+
3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-
3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-
3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-
3960000-3970000-3980000)         1.858.348         2.078.477

01021 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+
2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+
4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+
4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-
4910100-4960100+5120800) din care:           204.044           245.848

01022 Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+
4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-
4910100- 4960100),din care:           127.656           162.807

010221 Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)            23.245            22.335

01023 Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+
4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+
4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+
4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+
4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**
-4970000), din care:         4.684.637         7.209.691

01024 Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+
4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)         4.669.884         7.209.691

01025 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de
la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+
4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+
4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+
4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+
4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+
4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+
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4740000+4760000), din care:           356.042           345.453

01027 Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+
2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+
2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+
4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+
4690108+4690109)            30.000

01030 Total creante curente (rd.21+23+25+27)         5.244.723         7.830.992

01033 Conturi la trezorerie, casa in lei.
(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+
5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150
301
+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51
70302
+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52
50302
+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52
90400
+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55
80101
+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+56
20101
+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57
40301
+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)         2.450.078         2.660.705

01035 Conturi la institutii de credit, BNR,  casa in valuta (ct.5110101+5110102+
5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+
5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+
5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+
5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+
5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+
5620103+5620402)            79.849            66.978

01040 Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)         2.529.927         2.727.683

01042 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)           647.396           588.688

01045 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)        10.280.394        13.225.840

01046 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)       157.684.698       182.050.482

01052 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada
mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+
4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:             4.809             4.076

01053 Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+
4620201)             2.529             1.529

01054 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+
1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+
1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)         2.540.008         2.348.309

01055 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)         1.946.385           597.816

01058 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)         4.491.202         2.950.201

01060 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+
4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+
4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+
4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:         1.877.588         1.149.203

01061 Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+
4050100+4080000+4190000+4620101), din care:            64.302           147.322

01062 2.Datorii catre bugete
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(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+
4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+
4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+
4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+
4730109+4810900+4820000),din care:           249.569           580.148

010631 Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+
4310700+4370100+4370200+4370300)           168.635           200.879

01065 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de
la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+
4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+
4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+
4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+
4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+
4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)            10.590

01071 5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul
exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+
1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+
1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+
1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)           588.688

01072 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+
4280101)           360.073           405.202

01073 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de
somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+
4270300+4290000+4380000), din care:            11.974            26.454

01078 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)         2.509.794         2.749.695

01079 11.TOTAL DATORII (rd.58+78)         7.000.996         5.699.896

01080 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =
CAPITALURI
PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)       150.683.702       176.350.586

01084 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+
1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+
1060000+1320000+1330000+1390100)        76.793.627        88.641.834

01085 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)        24.228.037        74.723.454

01087 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)        49.662.038        12.985.298

01090 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)       150.683.702       176.350.586

Conducatorul institutiei

                                                         

Conducatorul compartimentului 
     financiar- contabil
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02002 1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor
(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100
+
7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+
7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+
7460900)        13.809.898        19.363.437

02003 2.Venituri din activitati economice
(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)         1.602.885           990.372

02004 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala
(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+
7760000+7780000+7790101+7790109)        49.310.551         6.781.395

02005 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+
7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)         1.406.190         3.462.725

02006 TOTAL VENITURI OPERATIONALE  (rd.02+03+04+05)        66.129.524        30.597.929

02008 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor
(ct.6410000+6420000+6450100+
6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)         8.824.933         9.286.781

02009 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+
6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)         1.088.842         1.434.838

02010 3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+
6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+
6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+
6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+
6280000+6290100)         5.271.995         4.950.346

02011 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+
6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+
6820200+6890100+6890200)           522.945         1.289.208

02013 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)        15.708.715        16.961.173

02015 - EXCEDENT (rd.06-rd.13)        50.420.809        13.636.756

02017 IV.VENITURI FINANCIARE
(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+
7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)                22                 2

02018 V. CHELTUIELI FINANCIARE
(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+
6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)           103.503           160.424

02021 - DEFICIT (rd.18-rd.17)           103.481           160.422

02023 - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)        50.317.328        13.476.334

02025 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)             2.615            24.378

02028 - EXCEDENT (rd.25-rd.26)             2.615            24.378

02031 - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)        50.319.943        13.500.712

Conducatorul institutiei

                                                         

Conducatorul compartimentului 
     financiar- contabil
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Total Casa
Buget
de 
stat
ct.
5200100/
7700000

Buget
local
ct.
5210100/
7700000

Buget
asigurari
sociale
de stat
ct.
5250101+
5250102/
7700000

Buget
asigurari
pentru
somaj
ct.
5740101+
5740102/
7700000

Buget
Fond
national
unic de
asigurari
sociale de
sanatate
ct.
5710100/
7700000

Buget
Fond
pentru
mediu
ct.
5750100/
7700000

Buget
trezoreria
statului
ct.
5240100/
7700000

Buget
institutii
publice
finantate
integral
din
venituri
proprii
ct.
5600101/
7700000

Buget
institutii
publice
finantate
din
venituri
proprii si 
subventii
ct.
5610100/
7700000

Buget
activitati
finantate
din
venituri
proprii
si buget
activitati de 
privatizare
ct.5620101/
7700000

Buget
imprumuturi
interne si
externe ct.
5130101+
5140101+
5160101+
5170101+
5130301+
5130302+
5140301+
5140302+
5160301+
5160302+
5170301+
5170302/
7700000

Buget
fonduri
externe
nerambur-
sabile
(sursa D)
ct.
5150103+
5150600/
7700000

Alte
disponibi-
litati
(ct.5XX)

31.12.2015

03002  1.  Incasari      31.387.055       4.401.641      24.517.368       1.108.851         740.857         596.632          21.706

03003  2.  Plati      20.006.942       4.401.641        515.414      13.496.129       1.106.083         740.857         247.347          14.885

03004  3.  Numerar net din activitatea operationala
   (rd.02-rd.03)      11.380.113       -515.414      11.021.239           2.768         349.285           6.821

03006  1.   Incasari          24.378          24.378

03007  2.   Plati      10.913.864      10.908.906           4.958

03008  3.   Numerar net din activitatea de investitii
   (rd.06-07)     -10.889.486     -10.884.528          -4.958

03011  2.   Plati         280.000         280.000

03012  3.   Numerar net din activitatea de finantare
   (rd.10-rd.11)        -280.000        -280.000

03013 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE
   NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR
   (rd.04+rd.08+rd.12)         210.627       -515.414        -143.289           2.768         344.327           6.821

03014 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR
   LA INCEPUTUL ANULUI       2.450.078       1.953.511          21.799         435.919          38.849

030141   -sume recuperate din excedentul anului
   precedent/sume virate din fondul spitalului
   in excedent**       2.015.423       1.953.511          61.912

030142   -sume utilizate din excedentul anului
   precedent/sume transferate din excedent la
   bugetul local/sume transferate din excedent
   pentru constituirea de depozite in trezorerie***       2.015.423       1.953.511          61.912

03015 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR
   LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+
   rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)       2.660.705       -515.414       1.810.222          24.567         780.246          45.670

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului 
     financiar- contabil

Viza trezoreriei
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Total Casa in 
valuta

Alte
disponibilitati

04002  1. Incasari        281.418        281.418

04003  2. Plati        294.289        294.289

04004  3. Numerar net din activitatea
    operationala (rd.02-rd.03)        -12.871        -12.871

04013 IV  CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE
    NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR
    (rd.04+rd.08+rd.12)        -12.871        -12.871

04014 V   NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA
    INCEPUTUL PERIOADEI         79.849         79.849

04017 VI  NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA
    FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)         66.978         66.978

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului 
     financiar- contabil



-  lei -

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

DENUMRE INDICATORI COD
DISPONIBIL

LA INCEPUTUL

ANULUI

INCASARI PLATI

DISPONIBIL

LA SFARSITUL

PERIOADEI

31.12.2015

 TOTAL (rd.02 la 15) 05001         20.703        19.588          1.115

  - Garantii materiale retinute gestionarilor 05003

    conform Legii nr.22/1969

    (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)         20.703        19.588          1.115

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
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Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.12.2015
-  lei -   1pag.:

Sold la sfarsitul 
perioadei

18005  Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de
 subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+
 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301
+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901
+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+
 5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:         2.450.078         2.660.705

180051  Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile
 administratiei publice locale (ct.5160101)            44.275

18008  Total (in baze cash) (rd.04+05)         2.450.078         2.660.705

18010  Total (in baze accrual)(rd.08+09)         2.450.078         2.660.705

18032  Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare
 locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+
5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+
5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+
5600102 +5600103+5620102+5620103), din care:            79.849            66.978

18036  Total (in baze cash) (rd.32+35)            79.849            66.978

18038  Total (in baze accrual) (rd.36+37)            79.849            66.978

18157  Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre
 autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+
4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:             7.349

18159  - de la societati nefinanciare (S11),             7.349

18165 Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile
locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+
4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)
Total(rd.166+167+168+172)din care de la:           127.656           162.807

18167   -de la societati nefinanciare (S11)           127.656           162.807

18176 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),
  din care:         4.669.884         7.209.691

18177  - de la gospodariile populatie (S14)         3.901.033         7.209.691

18178  - de la societati nefinanciare (S11)           768.851

18185  Total creante (rd.176+184)         4.669.884         7.209.691

18191  Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /
 Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE
 (ct.4580301)           356.042           345.453

18203 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile
institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+
206), din care:            58.437             8.301

18204  - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)            19.588             8.301

18205  - societati nefinanciare (S11)            38.849

18262  Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea
 acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+
5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),
 din care acordate de:           588.688

18263  - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)           588.688

18268  Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)           588.688

18275  Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)           588.688

18286  Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)
 de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+



COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul 
anului

-  lei -   2pag.:

Sold la sfarsitul 
perioadei

 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:         2.540.008         2.348.309

18287  - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)         2.540.008         2.348.309

18290  Total (in baze cash)(rd.286)         2.540.008         2.348.309

18312  Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+
4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),
din care catre:             2.529             1.529

18313  - Societati nefinanciare(S11)             2.529             1.529

18320  Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+
 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).
 Total (rd.321+322+326+327) din care catre:            64.302           147.322

18321   -Societati nefinanciare (S11)            64.302           147.322

18331  Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+
4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+
4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)           249.569           307.561

18332  Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+
4280101)           360.073           405.202

18333  Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+
4290000+4380000)            11.974            26.454

18335  Total (rd.331+332+333+334)           621.616           739.217

18340  Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana
 / alti donatori            10.590

18341  Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /
 Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE
 SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)            10.590

183421   Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208),  din
care:         1.946.385           597.816

183423   Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012
  reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)         1.946.385           597.816

Conducatorul institutiei

                                                         

Conducatorul compartimentului 
     financiar- contabil

                                                                          



DIRECTIA GENERALA A                                                                                                                                                            
FINANTELOR PUBLICE   TOTAL JUDET

COD DENUMIRE NUMAR

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

31.12.2015
   1pag.:

08007 Asistenti personali pentru persoanele cu
handicap                42

08008 Indemnizatii lunare alocate persoanelor
cu handicap grav                26

Conducatorul institutiei

                                                         

Conducatorul compartimentului 
     financiar- contabil

                                                                          



DIRECTIA GENERALA A                                                                                                                                                            
FINANTELOR PUBLICE   TOTAL JUDET

- lei -

Denumire  Indicatori
Cod Prevederi

Anuale
Realizat

A B 1 2

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2015

Indicator
Nr.

rand

C

II.ORASE 24029000102

VENITURI TOTAL      33.674.770      24.541.746

Venituri proprii 24030       8.574.210       7.878.5194802

1.Venituri curente, din care: 24031      21.192.210      18.707.095000202

a) Cote si sume defalcate  din impozitul 240320402

    pe venit       3.046.000       3.220.700

-cote defalcate din impozitul pe venit 24033       2.645.000       2.848.158040201

 -Sume alocate din cotele defalcate din 24034040204

 impozitul pe venit pentru echilibrarea

 bugetelor locale         401.000         372.542

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 240351102

    adaugata      12.578.000      10.812.954

-sume defalcate din taxa pe valoarea 24037110202

 adaugata pentru finantarea cheltuielilor

 descentralizate la nivelul comunelor,

 oraselor,municipiilor si sectoarelor

 Municipiului Bucuresti       7.231.000       7.217.954

-sume defalcate din taxa pe valoarea 24039110205

 adaugata pentru drumuri       2.302.000         550.000

-sume defalcate din taxa pe valoarea 24040110206

 adaugata pentru echilibrarea bugetelor

 locale       3.045.000       3.045.000

c)  Transferuri voluntare, altele decat subventiile 24042          40.000          40.0003702

-donatii si sponsorizari 24043          40.000          40.000370201

2. Venituri din capital 24045          24.378390002

4. Subventii de la alte nivele ale 24050420002

    administratiei publice       4.896.560       4.426.872

-subventii de la bugetul de stat 24051       4.896.560       4.426.8724202

5.Sume primite de la UE/alti donatori in 2405214502

  contul platilor efectuate si prefinantari       7.586.000       1.383.401

CHELTUIELI TOTAL 24053      35.628.280      24.685.0355002

Deficit 24055      -1.953.510        -143.2899902

CORELATII 24112000102

VENITURI TOTAL      33.674.770      24.541.746

Venituri proprii 24113       8.574.210       7.878.5194802

1.Venituri curente, din care: 24114      21.192.210      18.707.095000202

a) Cote si sume defalcate  din impozitul 241150402

    pe venit       3.046.000       3.220.700

-cote defalcate din impozitul pe venit 24116       2.645.000       2.848.158040201

-sume alocate din cotele defalcate din 24117040204

 impozitul pe venit pentru echilibrarea

 bugetelor locale         401.000         372.542



- lei -

Denumire  Indicatori
Cod Prevederi

Anuale
Realizat

A B 1 2

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2015

Indicator
Nr.

rand

C

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 241181102

    adaugata      12.578.000      10.812.954

-sume defalcate din taxa pe valoarea 24120110202

 adaugata pentru finantarea cheltuielilor

 descentralizate la nivelul comunelor,

 oraselor,municipiilor si sectoarelor

 Municipiului Bucuresti       7.231.000       7.217.954

-sume defalcate din taxa pe valoarea 24122110205

 adaugata pentru drumuri       2.302.000         550.000

-sume defalcate din taxa pe valoarea 24123110206

 adaugata pentru echilibrarea bugetelor

 locale       3.045.000       3.045.000

c)  Transferuri voluntare, altele decat subventiile 24125          40.000          40.0003702

-donatii si sponsorizari 24126          40.000          40.000370201

2. Venituri din capital 24128          24.378390002

4. Subventii de la alte nivele ale 24133420002

    administratiei publice       4.896.560       4.426.872

-subventii de la bugetul de stat 24134       4.896.560       4.426.8724202

5.Sume primite de la UE/alti donatori in 2413514502

  contul platilor efectuate si prefinantari       7.586.000       1.383.401

CHELTUIELI TOTAL 24136      35.628.280      24.685.0355002

Deficit 24138      -1.953.510        -143.2899902

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului 
     financiar- contabil



Denumirea elementului

de capital

Cod

Sold la

inceputul 

anului

Cresteri Reduceri

Sold la

sfarsitul

anului

-lei-

Anexa 34

A B 1 2 3 4

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

31.12.2015
   1pag.:

TOTAL JUDET

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 25004

public al unitatilor administrativ-

teritoriale (ct.1030000)        65.236.451           200.712       11.999.622        77.035.361

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 25005

privat al unitatilor administrativ-

teritoriale (ct.1040000)         8.278.627           101.652          150.949         8.327.924

Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 25006

1050300,1050400,1050500)         3.278.549         3.278.549

Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold 25017

creditor)        24.228.037        11.222.603       61.718.020        74.723.454

Rezultatul patrimonial al exercitiului 25019

(ct.1210000 - sold creditor)        49.662.038        67.319.956       30.643.216        12.985.298

Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - 25021

rd.18+rd.19-rd.20)       150.683.702       176.350.586



DIRECTIA GENERALA A                                                                                                                                                            
FINANTELOR PUBLICE   TOTAL JUDET

DENUMIREA ACTIVELOR 

Cod

-  lei -

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

diferente din
reevaluare  

SOLD LA
INCEPUTUL

ANULUI

CRESTERI

TOTAL

A B 2 3 4=5+6+7+8+9 5 6 7 8 9

FIXE

Existent la

31.12.2015

1

31.12.2015
Anexa 35a

din care:

achizitii*) transferuri/
primite 
cu titlu
gratuit

donatii,
sponsorizari

alte
cai

ACTIVE FIXE NECORPORALE 002 ********************

Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) **********        937.635**********

Concesiuni,brevete,licente,marci 003 ********************

comerciale,drepturi si active ********************

similare (ct.2050000) **********          2.022            887            887**********

Alte active fixe 004 **********        112.422**********

TOTAL 005 **********      1.052.079            887            887**********

Constructii (ct.2120000) din care: 008 **********     15.719.387        499.438        499.438**********

alte active fixe incadrate in grupa constructii 016 **********     15.719.387        499.438        499.438**********

Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 ********************

animale si plantatii (ct.2130100,2130200, ********************

2130300,2130400) **********      4.360.344        151.419        151.419**********

Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018 ********************

de protectie a valorilor umane si mate- ********************

riale si alte active fixe corporale ********************

(ct.2140000) **********      1.459.203        873.106        873.106**********

TOTAL 019 **********     21.538.934      1.523.963      1.024.525        499.438**********

TOTAL ACTIVE FIXE 020 **********     22.591.013      1.524.850      1.025.412        499.438**********



DENUMIREA ACTIVELOR 

Cod

-  lei -

 

REDUCERI

TOTAL
ANULUI

SFARSITUL

SOLD LA

A B 12 13 14 17=3+4-10 18 19 20 21=18+19-20 22=17-21-23-24

Ajustari de valoare (amortizari si ajustari
pentru depreciere)

Sold la

sfarsitul

 
anului

Valoarea contabila neta, din care:

FIXE

10=11+12+13+14+15+16

Anexa 35a

11

din care:

dezmembrari
si casari

transferuri/
cu titlu
gratuit

vanzari alte 
cai

Sold la

inceputul

anului

ReduceriCresteriDiferente
din 
reevaluare**)

Eliminare
amortizare***)

15 16 23=17-21-22-2424=17-21-22-23

Proprietatea
privata a
institutiei
publice

Domeniul 
privat al
UAT

Domeniul 
privat al
statului

ACTIVE FIXE NECORPORALE 002
Cheltuieli de dezv oltare (ct.2030000)        326.755        610.880         76.391       326.755         76.391        534.489

Concesiuni,brev ete,licente,marci 003
comerciale,drepturi si activ e
similare (ct.2050000)            640          2.269           640          2.269

Alte activ e f ixe 004        112.422        112.422

TOTAL 005        327.395        725.571         76.391       327.395         76.391        649.180

Constructii (ct.2120000) din care: 008     16.218.825        196.679          1.064        197.743     16.021.082

alte activ e f ixe incadrate in grupa 016     16.218.825        196.679          1.064        197.743     16.021.082

Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017
animale si plantatii
2130300,2130400)            890      4.510.873      1.310.842        252.690           890      1.563.532      2.947.341

Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018
de protectie a v alorilor umane si mate-
riale si alte activ e f ixe corporale
(ct.2140000)         73.710      2.258.599        283.048         31.226        73.710        314.274      1.944.325

TOTAL 019         74.600     22.988.297      1.790.569        284.980        74.600      2.075.549     20.912.748

TOTAL ACTIVE FIXE 020        401.995     23.713.868      1.866.960        284.980       401.995      2.151.940     21.561.928

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului 
     financiar- contabil



DIRECTIA GENERALA A                                                                                                                                                            
FINANTELOR PUBLICE   TOTAL JUDET

DENUMIREA ACTIVELOR 

Cod

-  lei -

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

diferente din
reevaluare  

SOLD LA
INCEPUTUL

ANULUI

CRESTERI

TOTAL

A B 3 4 5=6+7+8+9+10 6 7 8 9 10

FIXE

Existent la

31.12.2015

UM UM

1 2

31.12.2015
Anexa 35b

UM

din care:
achizitii transferuri/

primite 
cu titlu
gratuit

donatii,
sponsorizari

alte
cai

Active fixe necorporale in curs de exe- 00 ************** ************************

cutie (ct.2330000)         120.580         120.580 ************** ************************

TOTAL 00         120.580         120.580 ************** ************************

ACTIVE FIXE CORPORALE 00 ************** ************************

Amenajari la terenuri (ct.2110200)         778.469           8.737           8.737 ************** ************************

Terenuri (ct.2110100) 00       8.148.342         164.430          42.000          32.000 ************** ************************

Constructii (ct.2120000) din care: 00      63.680.902      11.867.193 ************** ************************

alte active fixe incadrate in grupa constructii 01      63.680.902      11.867.193 ************** ************************

Instalatii tehnice,mijloace de transport, 01 ************** ************************

animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ ************** ************************

2130300+2130400)         878.622 ************** ************************

Mobilier,aparatura birotica,echipamente 01 ************** ************************

de protectie a valorilor umane si mate- ************** ************************

riale si alte active fixe corporale ************** ************************

(ct.2140000)          28.743 ************** ************************

Active fixe corporale in curs de exe- 01 ************** ************************

cutie (ct.2310000)      53.165.173      11.169.541      11.169.541 ************** ************************

TOTAL 02     126.680.251      23.209.901      11.220.278          32.000 ************** ************************

TOTAL ACTIVE FIXE 02     126.680.251      23.330.481      11.340.858          32.000 ************** ************************



DENUMIREA ACTIVELOR 

Cod

-  lei -

 

REDUCERI

TOTAL
ANULUI

SFARSITUL

SOLD LA

A B 14 15 16 17=4+5-11 18 19 20 21 22

Valoareaaferenta activ elor fixeneamortizabile

Domeniul 

public al 

 
al U.A.T.

Domeniul 

priv at  al 

al U.A.T.

FIXE

11=12+13+14+15+16

Anexa 35b

13

din care:

dezmembrari transferuri/ v anzari alte 
cai

Fondul

activ elor fixe

necorporale

ct.1000000

Domeniul 

priv at  al 

statului 

ct. 1010000

Domeniul 

public al 

statului 

ct.1020101 ct.1030000 ct.1040101

17=18+19+20+21+22+23+24

Reev aluare

12 23 24

Proprietatea
priv ata a
institutiei
publice din
administratia
locala
ct.1040102

Proprietatea
priv ata a
institutiei  
publice
ct.1020102

Activ e f ixe necorporale in curs de exe- 003
cutie (ct.2330000)        120.580

TOTAL 004        120.580

ACTIVE FIXE CORPORALE 006
Amenajari la terenuri (ct.2110200)        787.206        787.206

Terenuri (ct.2110100) 007        110.390      8.202.382        723.558       110.390      7.478.824

Constructii (ct.2120000) din care: 008         81.763     75.466.332     74.658.003        81.763        808.329

alte activ e f ixe incadrate in grupa 016         81.763     75.466.332     74.658.003        81.763        808.329

Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017
animale si plantatii
2130300+2130400)        878.622        866.594         12.028

Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018
de protectie a v alorilor umane si mate-
riale si alte activ e f ixe corporale
(ct.2140000)         28.743         28.743

Activ e f ixe corporale in curs de exe- 019
cutie (ct.2310000)     61.771.500     2.563.214      2.563.214

TOTAL 021        192.153    147.134.785     77.035.361     2.755.367      2.563.214      8.327.924

TOTAL ACTIVE FIXE 022        192.153    147.255.365     77.035.361     2.755.367      2.563.214      8.327.924

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului 
     financiar- contabil



-  lei -

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 

  1Pag.:

Anexa  19

TOTAL JUDET

A 01 06 0702 03 04 08 09

Cod 
indicator Denumirea programului cu 

finantare UE 

Plati 
efectuate
de la 
titlul 56
si 58

Sume
solicitate la 
rambursare
aferenta
cheltuielilor
efectuate in
anul curent

Sume 
neautorizate
de autoritatile
de management
aferente
cheltuielilor
efectuate in 
anul curent

Sume in curs
de solicitare
la rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent

Prefinantare
dedusa din
sumele 
solicitate la
rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent

Sume
rezultate
din nereguli
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent
si ani
precedenti

Sume 
rezultate
din nereguli
deduse din
sumele
solicitate la
rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent

Plati 
efectuate
pentru
cota-parte
FEN
(alineat02)

Sume
rambursate
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent

Sume
solicitate la
rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent
aflate in curs
de autorizare

31.12.2015

din care:

05

din care:

10

Programe din Fondul European de Dezvoltare10001

    3.897.422Regionala (FEDR)(5601)     1.253.552     1.253.552

    3.897.422Total (cod01 la 39.2)     1.253.552     1.253.55210040

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului 
     financiar- contabil



-  lei -

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 

  1Pag.:

Anexa  19

TOTAL JUDET

A 01 06 0702 03 04 08 09

Cod 
indicator Denumirea programului cu 

finantare UE 

Plati 
efectuate
de la 
titlul 56
si 58

Sume
solicitate la 
rambursare
aferenta
cheltuielilor
efectuate in
anul curent

Sume 
neautorizate
de autoritatile
de management
aferente
cheltuielilor
efectuate in 
anul curent

Sume in curs
de solicitare
la rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent

Prefinantare
dedusa din
sumele 
solicitate la
rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent

Sume
rezultate
din nereguli
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent
si ani
precedenti

Sume 
rezultate
din nereguli
deduse din
sumele
solicitate la
rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent

Plati 
efectuate
pentru
cota-parte
FEN
(alineat02)

Sume
rambursate
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent

Sume
solicitate la
rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent
aflate in curs
de autorizare

31.12.2015

din care:

05

din care:

10

Programe din Fondul European de Dezvoltare10001

    3.897.422Regionala (FEDR)(5601)     1.253.552       262.058       991.494       991.494

    3.897.422Total (cod01 la 39.2)     1.253.552       262.058       991.49410040       991.494

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului 
     financiar- contabil



-  lei -

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 

  1Pag.:

Anexa  19

TOTAL JUDET

A 01 06 0702 03 04 08 09

Cod 
indicator Denumirea programului cu 

finantare UE 

Plati 
efectuate
de la 
titlul 56
si 58

Sume
solicitate la 
rambursare
aferenta
cheltuielilor
efectuate in
anul curent

Sume 
neautorizate
de autoritatile
de management
aferente
cheltuielilor
efectuate in 
anul curent

Sume in curs
de solicitare
la rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent

Prefinantare
dedusa din
sumele 
solicitate la
rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent

Sume
rezultate
din nereguli
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent
si ani
precedenti

Sume 
rezultate
din nereguli
deduse din
sumele
solicitate la
rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent

Plati 
efectuate
pentru
cota-parte
FEN
(alineat02)

Sume
rambursate
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent

Sume
solicitate la
rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent
aflate in curs
de autorizare

31.12.2015

din care:

05

din care:

10

       42.087Programe din Fondul Social European (FSE)(560        42.087        30.000        12.08715002        12.087

       42.087Total (cod01 la 39.2)        42.087        30.000        12.08715040        12.087

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului 
     financiar- contabil



-  lei -

Bugetul
fondului 

national unic
de asigurari

sociale de
sanatate

(s05-
sanatate)

Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 

  1Pag.:

Anexa  27

TOTAL JUDET

A 01 05 06 07 0802 03

Denumirea 

04

sursei de finantare

31.12.2015

09

Buget de 
stat
(s 01-
stat)

Bugetul 
asigurarilor
pentru
somaj
(s 04-
somaj)

Bugetul
institutiilor
publice si
activitatilor 
finantate
integral
sau partial
 din venituri
proprii
(s10-local)

10 11

Bugetul 
asigurarilor
sociale de
stat
(s 03-
bass)

Bugetul
fondurilor 
externe
nerambur-
sabile
(s08-stat+
asigurari+
local)

Bugetul
creditelor 
externe
(s06-
stat+
local)

Bugetul
creditelor 
interne
(s07- 
stat+
local)

Bugetul
institutiilor 
publice si 
activitatilor
finantate
integral sau
partial
din venituri
proprii 
(s20- stat+
asigurari+
autonome)

Bugetul
institutiilor 
publice si 
activitatilor
finantate
integral 
din venituri
proprii 
(s10- stat+
autonome)

Buget 
local
(s 02-
local)

Total plati (titlul VIII cod56+

titlul X cod58) (rd.2+rd.11)     3.897.422      42.087

Total plati (titlul VIII cod56)     3.897.422      42.087

Cheltuieli de personal (titlul I)      41.457

Bunuri si servicii(titlul II)         630

Active nefinanciare (titlul XIII)     3.897.422

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului 
     financiar- contabil



-lei-  1Pag.

Denumire indicator          

A B 1

Capi-
tol

Sub-
capi- 
tol

Pa-

graf
ra-

Gru-
/

Titlu
pa

Ar-
ti-
col

Ali-
ne-
at

din anul

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.12.2015

2

Total,
din care:

din anii
precedenti

4 5

curent

Drepturi constatate
Incasari
realizate

Stingeri pe
alte cai

decat incasari

Drepturi 
constatate
de incasat

3=4+5 6 7 8=3-6-7

TOTAL JUDET

Prevederi
bugetare
definitive

Prevederi
bugetare
initiale

0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL     44.029.000     33.674.770     31.751.437      4.669.884     27.081.553     24.541.746      7.209.691

0002 I. VENITURI CURENTE     14.311.000     21.192.210     25.916.786      4.669.884     21.246.902     18.707.095      7.209.691

0003 A. VENITURI FISCALE     13.023.000     19.586.000     21.920.802      2.406.008     19.514.794     16.964.757      4.956.045

0004 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL      2.713.000      3.114.000      3.309.128      3.309.128      3.309.128

0300 A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE      2.713.000      3.114.000      3.309.128      3.309.128      3.309.128

0302 IMPOZIT PE VENIT         68.000         68.000         88.428         88.428         88.428

18  Impozitul pe veniturile din transferul

 proprietatilor imobiliare din

 patrimoniul personal         68.000         68.000         88.428         88.428         88.428

0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT      2.645.000      3.046.000      3.220.700      3.220.700      3.220.700

01  Cote defalcate din impozitul pe venit      2.645.000      2.645.000      2.848.158      2.848.158      2.848.158

04  Sume alocate din cotele defalcate

 din impozitul pe venit pentru

 echilibrarea bugetelor locale        401.000        372.542        372.542        372.542

0700 02 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE      2.706.000      2.706.000      6.323.149      2.050.030      4.273.119      2.183.503      4.139.646

0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE      2.706.000      2.706.000      6.323.149      2.050.030      4.273.119      2.183.503      4.139.646

01  Impozit si taxa pe cladiri        950.000        950.000      1.916.028        800.523      1.115.505        653.965      1.262.063

01   Impozit pe cladiri de la persoane

  fizice        225.000        225.000        711.195        202.354        508.841        288.963        422.232

02   Impozit si taxa pe cladiri de la

  persoane juridice        725.000        725.000      1.204.833        598.169        606.664        365.002        839.831

02  Impozit si taxa pe teren      1.696.000      1.696.000      4.335.674      1.249.507      3.086.167      1.474.417      2.861.257

01   Impozit pe terenuri de la persoane
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0702 02 01   fizice        270.000        270.000      1.430.843        422.323      1.008.520        329.167      1.101.676

02   Impozit si taxa pe teren de la persoane

  juridice        180.000        180.000        372.144        126.489        245.655        116.117        256.027

03   Impozitul pe terenul extravilan      1.246.000      1.246.000      2.532.687        700.695      1.831.992      1.029.133      1.503.554

03  Taxe judiciare de timbru si alte

 taxe de timbru         60.000         60.000         50.257         50.257         40.456          9.801

50  Alte impozite si taxe pe proprietate         21.190         21.190         14.665          6.525

1000 02 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII      6.854.000     13.016.000     12.272.768        355.978     11.916.790     11.456.369        816.399

1102 SUME DEFALCATE DIN TVA      6.416.000     12.578.000     10.812.954     10.812.954     10.812.954

02  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru finantarea cheltuie-

 lilor descentralizate la nivelul

 comunelor,oraselor, municipiilor,

 sectoarelor si Municipiului Bucuresti      6.329.000      7.231.000      7.217.954      7.217.954      7.217.954

05  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru drumuri      2.302.000        550.000        550.000        550.000

06  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru echilibrarea bugetelor

 locale         87.000      3.045.000      3.045.000      3.045.000      3.045.000

1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII          8.204            328          7.876          8.204

07  Taxe hoteliere          8.204            328          7.876          8.204

1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE             24             24             24

01  Impozit pe spectacole             24             24             24

1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR
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1602 SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI        438.000        438.000      1.451.586        355.650      1.095.936        635.187        816.399

02  Impozit pe mijloacele de transport        345.000        345.000      1.228.998        355.650        873.348        420.869        808.129

01   Impozit pe mijloacele de transport

  detinute de persoane fizice*)        256.000        256.000        993.823        311.457        682.366        292.018        701.805

02   Impozit pe mijloace de transport

  detinute persoane de juridice*)         89.000         89.000        235.175         44.193        190.982        128.851        106.324

03  Taxe si tarife pentru eliberarea de

 licente si autorizatii de functionare         87.000         87.000        209.397        209.397        206.601          2.796

50  Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

 desfasurare de activitati          6.000          6.000         13.191         13.191          7.717          5.474

1800 02 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE        750.000        750.000         15.757         15.757         15.757

1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE        750.000        750.000         15.757         15.757         15.757

50  Alte impozite si taxe        750.000        750.000         15.757         15.757         15.757

2900 02 C. VENITURI NEFISCALE      1.288.000      1.606.210      3.995.984      2.263.876      1.732.108      1.742.338      2.253.646

3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE        900.000        900.000      1.688.654        798.186        890.468      1.379.512        309.142

3002 VENITURI DIN PROPRIETATE        900.000        900.000      1.688.654        798.186        890.468      1.379.512        309.142

05  Venituri din concesiuni si inchirieri        900.000        900.000      1.683.654        798.186        885.468      1.374.512        309.142

30  Alte venituri din concesiuni si

 inchirieri de catre institutiile publice        900.000        900.000      1.683.654        798.186        885.468      1.374.512        309.142

50  Alte venituri din proprietate          5.000          5.000          5.000

3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII        388.000        706.210      2.307.330      1.465.690        841.640        362.826      1.944.504

3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI            234            234            234

08  Venituri din prestari de servicii            234            234            234

3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,
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3402 ELIBERARI PERMISE         54.421         54.421         54.421

02  Taxe extrajudiciare de timbru         54.359         54.359         54.359

50  Alte venituri din taxe administrative,

 eliberari permise             62             62             62

3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI        180.000        180.000      2.199.681      1.465.690        733.991        261.733      1.937.948

01  Venituri din amenzi si alte sanctiuni

 aplicate potrivit dispozitiilor legale        180.000        180.000      2.199.681      1.465.690        733.991        261.733      1.937.948

02   Venituri din amenzi si alte sanctiuni

  aplicate de catre alte institutii de

  specialitate        180.000        180.000      2.199.681      1.465.690        733.991        261.733      1.937.948

3602 DIVERSE VENITURI        208.000        486.210         12.994         12.994          6.438          6.556

50  Alte venituri        208.000        486.210         12.994         12.994          6.438          6.556

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE         40.000         40.000         40.000         40.000

01  Donatii si sponsorizari         40.000         40.000         40.000         40.000

03  Varsaminte din sectiunea de functionare

 pentru finantarea sectiunii de dezvol-

 tare a bugetului local(cu semnul minus)     -1.677.000     -6.698.080     -3.597.997     -3.597.997     -3.597.997

04  Varsaminte din sectiunea de functionare      1.677.000      6.698.080      3.597.997      3.597.997      3.597.997

3900 02 II. VENITURI DIN CAPITAL         24.378         24.378         24.378

3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI         24.378         24.378         24.378

03  Venituri din vanzarea locuintelor

 construite din fondurile statului          9.078          9.078          9.078

07  Venituri din vanzarea unor bunuri

 apartinind domeniului privat al statului

 sau al unitatilor administrativ-
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3902 07  teritoriale         15.300         15.300         15.300

4100 02 IV. SUBVENTII      4.100.000      4.896.560      4.426.872      4.426.872      4.426.872

4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE      4.100.000      4.896.560      4.426.872      4.426.872      4.426.872

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT      4.100.000      4.896.560      4.426.872      4.426.872      4.426.872

20  Subventii de la bugetul de stat catre

 bugetele locale necesare sustinerii

 derularii proiectelor finantate din

 fonduri externe nerambursabile(FEN)

 postaderare      3.942.000        984.830        622.240        622.240        622.240

34  Subventii pentru acordarea ajutorului

 pentru incalzirea locuintei cu lemne,

 carbuni,combustibili petrolieri         22.530         15.660         15.660         15.660

35  Subventii din bugetul de stat pentru

 finantarea unitatilor de asistenta

 medico-sociale        158.000        281.340        181.129        181.129        181.129

62  Sume alocate din bugetul de stat

 aferente corectiilor financiare        199.170        199.162        199.162        199.162

65  Finantarea Programului National de

 Dezvoltare Locala      3.408.690      3.408.681      3.408.681      3.408.681

4502 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI     25.618.000      7.586.000      1.383.401      1.383.401      1.383.401

01  Fondul european de Dezvoltare Regionala     25.618.000      7.586.000      1.383.401      1.383.401      1.383.401

01   Sume primite in contul platilor

  efectuate in anul curent     25.618.000      7.586.000      1.383.401      1.383.401      1.383.401
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5002 TOTAL CHELTUIELI     10.596.960     45.982.510     35.628.280     24.685.035     24.685.035     14.919.789    24.685.035

5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE      1.597.620     25.752.380      7.071.860      6.510.054      6.510.054      2.695.844     6.510.054

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE      1.597.620     25.342.380      6.641.860      6.114.744      6.114.744      2.379.852     6.114.744

01  Autoritati executive si legislative      1.597.620     25.342.380      6.641.860      6.114.744      6.114.744      2.379.852     6.114.744

03   Autoritati executive      1.597.620     25.342.380      6.641.860      6.114.744      6.114.744      2.379.852     6.114.744

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE        310.000        330.000        302.310        302.310        118.662       302.310

10  Servicii publice comunitare de

 evidenta a persoanelor        110.000        130.000        119.310        119.310        118.662       119.310

50  Alte servicii publice generale        200.000        200.000        183.000        183.000        183.000

5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

IMPRUMUTURI        100.000        100.000         93.000         93.000        197.330        93.000

6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA        270.000        315.000        264.733        264.733        265.904       264.733

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA        270.000        315.000        264.733        264.733        265.904       264.733

03  Ordine publica        270.000        315.000        264.733        264.733        265.904       264.733

04   Politie comunitara        270.000        315.000        264.733        264.733        265.904       264.733

6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE      8.044.130      9.339.660      9.087.473      9.087.473      9.422.031     9.087.473

6502 INVATAMANT      5.612.000      6.491.000      6.474.899      6.474.899      6.843.129     6.474.899

03  Invatamant prescolar si primar      1.997.610      2.212.640      2.209.746      2.209.746      2.281.582     2.209.746

01   Invatamant prescolar        708.630        804.110        801.516        801.516        896.375       801.516

02   Invatamant primar      1.288.980      1.408.530      1.408.230      1.408.230      1.385.207     1.408.230

04  Invatamant secundar      3.614.390      4.278.360      4.265.153      4.265.153      4.561.547     4.265.153

01   Invatamant secundar inferior      1.643.190      1.896.880      1.894.523      1.894.523      2.013.994     1.894.523

02   Invatamant secundar superior      1.820.400      2.183.670      2.172.893      2.172.893      2.335.802     2.172.893

03   Invatamant profesional        150.800        197.810        197.737        197.737        211.751       197.737

6602 SANATATE        250.000        185.000        149.686        149.686         94.571       149.686

50  Alte cheltuieli in domeniul sanatatii        250.000        185.000        149.686        149.686         94.571       149.686

50   Alte institutii si actiuni sanitare        250.000        185.000        149.686        149.686         94.571       149.686
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6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE        572.130        850.130        768.238        768.238        759.439       768.238

03  Servicii culturale        277.000        347.000        325.451        325.451        330.595       325.451

02   Biblioteci publice comunale, orasenesti,

02   municipale         16.000         20.810         18.684         18.684         17.007        18.684

06   Case de cultura         89.000         94.190         75.653         75.653         82.280        75.653

30   Alte servicii culturale        172.000        232.000        231.114        231.114        231.308       231.114

05  Servicii recreative si sportive        106.130        126.130        109.497        109.497        104.143       109.497

01   Sport        106.130        126.130        109.497        109.497        104.143       109.497

06  Servicii religioase        159.000        347.000        303.290        303.290        294.600       303.290

50  Alte servicii in domeniile culturii,

 recreerii si religiei         30.000         30.000         30.000         30.000         30.101        30.000

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA      1.610.000      1.813.530      1.694.650      1.694.650      1.724.892     1.694.650

05  Asistenta sociala in caz de boli si

 invaliditati        850.000      1.031.000        953.574        953.574        978.507       953.574

02   Asistenta sociala in caz de invaliditate        850.000      1.031.000        953.574        953.574        978.507       953.574

12  Unitati de asistenta medico-sociale        640.000        640.000        619.652        619.652        619.652       619.652

15  Prevenirea excluderii sociale         90.000        112.530        104.574        104.574        110.524       104.574

01   Ajutor social         90.000        112.530        104.574        104.574        110.524       104.574

50  Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor

 si asistentei sociale         30.000         30.000         16.850         16.850         16.209        16.850

50   Alte cheltuieli in domeniul asistentei

50   sociale         30.000         30.000         16.850         16.850         16.209        16.850

7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE      1.530.000      1.680.210      1.344.183      1.344.183        927.882     1.344.183

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA        930.000        730.000        393.973        393.973        318.231       393.973

06  Iluminat public si electrificari        500.000        400.000        225.575        225.575        227.639       225.575

50  Alte servicii in domeniile locuintelor,

 serviciilor si dezvoltarii comunale        430.000        330.000        168.398        168.398         90.592       168.398
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7402 PROTECTIA MEDIULUI        600.000        950.210        950.210        950.210        609.651       950.210

05  Salubritate si gestiunea deseurilor        600.000        950.210        950.210        950.210        608.209       950.210

01   Salubritate        600.000        950.210        950.210        950.210        608.209       950.210

50  Alte servicii in domeniul protectiei

 mediului          1.442

8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE      8.999.340     10.386.000     17.221.550      7.478.592      7.478.592      1.608.128     7.478.592

8402 TRANSPORTURI      8.999.340     10.386.000     17.191.550      7.448.592      7.448.592      1.608.128     7.448.592

03  Transport rutier      8.999.340     10.386.000     17.191.550      7.448.592      7.448.592      1.608.128     7.448.592

01   Drumuri si poduri        631.000      6.491.210      3.793.925      3.793.925        179.956     3.793.925

03   Strazi      8.999.340      9.755.000     10.700.340      3.654.667      3.654.667      1.428.172     3.654.667

8702 ALTE ACTIUNI ECONOMICE         30.000         30.000         30.000         30.000

50  Alte actiuni economice         30.000         30.000         30.000         30.000



- lei- 4Pag.

Denumire indicator          

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- 
tol

Pa-

graf
ra-

Gru-

/
Titlu
pa

Ar-

ti-
col

Ali-

ne-
at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati 

efectuate
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5002 TOTAL CHELTUIELI     10.596.960     45.982.510     35.628.280     24.685.035     24.685.035     14.919.789    24.685.035

01 CHELTUIELI CURENTE     10.596.960     44.815.380     25.164.960     17.463.950     17.463.950     13.758.061    17.463.950

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      6.881.000      8.238.000      8.061.365      8.061.365      8.165.169     8.061.365

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII      4.487.000      4.744.470      4.014.912      4.014.912      3.997.630     4.014.912

30 TITLUL III DOBANZI         72.000         72.000         67.000         67.000        160.424        67.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE        640.000        640.000        619.652        619.652        619.652       619.652

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE     10.596.960     32.223.380     10.596.960      3.897.422      3.897.422      3.897.422

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA        218.000        399.530        365.159        365.159        377.826       365.159

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI        294.000        474.000        438.440        438.440        437.360       438.440

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        967.130     10.233.320      7.011.484      7.011.484      1.161.728     7.011.484

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        967.130     10.233.320      7.011.484      7.011.484      1.161.728     7.011.484

79 OPERATIUNI FINANCIARE        200.000        230.000        213.000        213.000        213.000

80 TITLUL XVI IMPRUMUTURI         30.000         30.000         30.000         30.000

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE        200.000        200.000        183.000        183.000        183.000

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -3.399         -3.399         -3.399

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -3.399         -3.399         -3.399

5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE      1.597.620     25.752.380      7.071.860      6.510.054      6.510.054      2.695.844     6.510.054

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE      1.597.620     25.342.380      6.641.860      6.114.744      6.114.744      2.379.852     6.114.744

01 CHELTUIELI CURENTE      1.597.620     25.342.380      4.325.090      3.934.323      3.934.323      2.341.722     3.934.323

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        827.000      1.173.000      1.138.205      1.138.205      1.162.543     1.138.205

10 Cheltuieli salariale in bani01        632.400        886.400        884.772        884.772        900.583       884.772

10  Salarii de baza01 01        503.400        760.400        760.223        760.223        711.796       760.223
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10  Alte sporuri01 06         27.000         37.000         36.617         36.617         40.365        36.617

10  Indemnizatii platite unor persoane din01 12
 afara unitatii         63.000         80.000         79.635         79.635         78.171        79.635

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         39.000          9.000          8.297          8.297         70.251         8.297

10 Cheltuieli salariale in natura02         73.000         72.410         72.410         72.410        72.410

10    Vouchere de vacanta02 06         73.000         72.410         72.410         72.410        72.410

10 Contributii03        194.600        213.600        181.023        181.023        189.550       181.023

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat        115.000        134.000        127.374        127.374        130.501       127.374

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          7.000          7.000          4.012          4.012          4.109         4.012

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate         60.000         60.000         45.791         45.791         46.822        45.791

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale          3.600          3.600          1.212          1.212          1.241         1.212

10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii          9.000          9.000          2.634          2.634          6.877         2.634

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII      1.503.000      1.554.470      1.198.498      1.198.498      1.179.179     1.198.498

20 Bunuri si servicii01      1.296.000      1.325.470      1.035.464      1.035.464      1.035.369     1.035.464

20  Furnituri de birou01 01        160.000        149.000        132.850        132.850        132.799       132.850

20  Materiale pentru curatenie01 02         24.000         24.000         16.269         16.269         16.269        16.269

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03        200.000        200.000         94.791         94.791         94.728        94.791

20  Apa, canal si salubritate01 04         24.000         46.500         46.385         46.385         46.385        46.385

20  Carburanti si lubrifianti01 05        120.000        120.000         77.496         77.496         77.496        77.496

20  Piese de schimb01 06         80.000        103.000        103.000        103.000        103.000       103.000

20  Transport01 07          8.000          8.000          7.306          7.306          7.306         7.306

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
 internet        120.000        120.000         91.166         91.166         91.166        91.166

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
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 caracter functional        300.000        265.000        238.042        238.042        238.042       238.042

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
 intretinere si functionare        260.000        289.970        228.159        228.159        228.178       228.159

20 Reparatii curente02         60.000         60.000         56.833         56.833         56.833        56.833

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         20.000         32.000         25.521         25.521          5.524        25.521

20  Uniforme si echipament05 01         10.000         10.000          4.467          4.467          3.901         4.467

20  Alte obiecte de inventar05 30         10.000         22.000         21.054         21.054          1.623        21.054

20 Deplasari, detasari, transferari06         15.000         25.000         20.554         20.554         21.327        20.554

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01         15.000         25.000         20.554         20.554         21.327        20.554

20 Protectia muncii14          2.000          2.000

20 Alte cheltuieli30        110.000        110.000         60.126         60.126         60.126        60.126

20  Reclama si publicitate30 01          6.000          6.000          5.100          5.100          5.100         5.100

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30        104.000        104.000         55.026         55.026         55.026        55.026

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE      1.597.620     23.012.380      1.597.620      1.597.620      1.597.620      1.597.620

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01
Regionala (FEDR)      1.597.620     23.012.380      1.597.620      1.597.620      1.597.620      1.597.620

56 Finantarea nationala01 01      2.758.000

56   Finantarea externa nerambursabila01 02     18.032.000

56 Cheltuieli neeligibile      1.597.62001 03      2.222.380      1.597.620      1.597.620      1.597.620      1.597.620

70 CHELTUIELI DE CAPITAL      2.316.770      2.182.041      2.182.041         38.130     2.182.041

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE      2.316.770      2.182.041      2.182.041         38.130     2.182.041

71  Active fixe01      2.316.770      2.182.041      2.182.041         38.130     2.182.041

71  Constructii01 01      2.144.770      2.082.318      2.082.318      2.082.318

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport         25.577

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
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 active corporale         12.553

71   Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30
  capitale)        172.000         99.723         99.723         99.723

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -1.620         -1.620         -1.620

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -1.620         -1.620         -1.620

85  Plati efectuate in anii precedenti si01
 recuperate in anul curent         -1.620         -1.620         -1.620

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01
recuperate in anul curent (SF)         -1.620         -1.620         -1.620

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE        310.000        330.000        302.310        302.310        118.662       302.310

01 CHELTUIELI CURENTE        110.000        130.000        119.310        119.310        118.350       119.310

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        110.000        130.000        119.310        119.310        118.350       119.310

10 Cheltuieli salariale in bani01         84.550         94.350         87.495         87.495         89.674        87.495

10  Salarii de baza01 01         80.550         87.350         82.676         82.676         84.584        82.676

10  Alte drepturi salariale in bani01 30          4.000          7.000          4.819          4.819          5.090         4.819

10 Cheltuieli salariale in natura02          8.200          8.170          8.170          8.170         8.170

10    Vouchere de vacanta02 06          8.200          8.170          8.170          8.170         8.170

10 Contributii03         25.450         27.450         23.645         23.645         20.506        23.645

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat         14.300         16.300         14.159         14.159         14.472        14.159

10  Contributii de asigurari de somaj03 02            500            500            439            439            450           439

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate          4.700          4.700          4.568          4.568          4.681         4.568

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale            150            150            135            135            138           135
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10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii          5.800          5.800          4.344          4.344            765         4.344

70 CHELTUIELI DE CAPITAL            312

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE            312

71  Active fixe01            312

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
 active corporale            312

79 OPERATIUNI FINANCIARE        200.000        200.000        183.000        183.000        183.000

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE        200.000        200.000        183.000        183.000        183.000

81 Rambursari de credite interne02        200.000        200.000        183.000        183.000        183.000

81  Rambursari de credite aferente datoriei02 05
 publice interne locale        200.000        200.000        183.000        183.000        183.000

5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

IMPRUMUTURI        100.000        100.000         93.000         93.000        197.330        93.000

01 CHELTUIELI CURENTE        100.000        100.000         93.000         93.000        197.330        93.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         28.000         28.000         26.000         26.000         36.906        26.000

20 Comisioane si alte costuri aferente24
imprumuturilor         28.000         28.000         26.000         26.000         36.906        26.000

20  Comisioane si alte costuri aferente24 02
 imprumuturilor interne         28.000         28.000         26.000         26.000         36.906        26.000

30 TITLUL III DOBANZI         72.000         72.000         67.000         67.000        160.424        67.000

30 Dobanzi aferente datoriei publice interne01         72.000         72.000         67.000         67.000        160.424        67.000

30  Dobanzi aferente datoriei publice01 01
 interne directe         72.000         72.000         67.000         67.000        160.424        67.000

6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA        270.000        315.000        264.733        264.733        265.904       264.733

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA        270.000        315.000        264.733        264.733        265.904       264.733

01 CHELTUIELI CURENTE        270.000        315.000        264.733        264.733        265.904       264.733
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10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        185.000        230.000        207.278        207.278        212.067       207.278

10 Cheltuieli salariale in bani01        150.100        151.300        143.636        143.636        145.926       143.636

10  Salarii de baza01 01        124.200        127.400        121.858        121.858        123.115       121.858

10  Alte sporuri01 06         12.000         11.000          9.106          9.106          9.016         9.106

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         13.900         12.900         12.672         12.672         13.795        12.672

10 Cheltuieli salariale in natura02         36.500         31.990         31.990         34.547        31.990

10  Norme de hrana02 02         24.000         20.720         20.720         23.277        20.720

10    Vouchere de vacanta02 06         12.500         11.270         11.270         11.270        11.270

10 Contributii03         34.900         42.200         31.652         31.652         31.594        31.652

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat         24.200         30.500         21.647         21.647         21.872        21.647

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          1.000          1.000            718            718            725           718

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate          8.000          8.000          7.469          7.469          7.543         7.469

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale            400            400            218            218            220           218

10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii          1.300          2.300          1.600          1.600          1.234         1.600

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         85.000         85.000         57.455         57.455         53.837        57.455

20 Bunuri si servicii01         34.000         34.000         34.000         34.000         34.000        34.000

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03          1.000          1.000          1.000          1.000          1.000         1.000

20  Carburanti si lubrifianti01 05         33.000         33.000         33.000         33.000         33.000        33.000

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05          7.000          7.000          7.000          7.000          3.600         7.000

20  Uniforme si echipament05 01          7.000          7.000          7.000          7.000          3.600         7.000

20 Deplasari, detasari, transferari06          5.000          5.000          4.884          4.884          4.666         4.884

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01          5.000          5.000          4.884          4.884          4.666         4.884

20 Pregatire profesionala13         10.000         10.000          4.911          4.911          4.911         4.911

20 Alte cheltuieli30         29.000         29.000          6.660          6.660          6.660         6.660
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20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30         29.000         29.000          6.660          6.660          6.660         6.660

6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE      8.044.130      9.339.660      9.087.473      9.087.473      9.422.031     9.087.473

6502 INVATAMANT      5.612.000      6.491.000      6.474.899      6.474.899      6.843.129     6.474.899

01 CHELTUIELI CURENTE      5.612.000      6.491.000      6.476.678      6.476.678      6.515.286     6.476.678

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      4.892.000      5.771.000      5.756.855      5.756.855      5.809.562     5.756.855

10 Cheltuieli salariale in bani01      3.925.400      4.573.140      4.564.139      4.564.139      4.621.246     4.564.139

10  Salarii de baza01 01      3.636.000      4.263.710      4.254.809      4.254.809      4.305.822     4.254.809

10  Sporuri pentru conditii de munca01 05          6.400            353

10  Alte sporuri01 06         26.200         32.900         32.862         32.862         31.512        32.862

10  Fond pentru posturi ocupate prin cumul01 10         35.500         36.280         36.273         36.273         38.350        36.273

10  Fond aferent platii cu ora01 11        188.000        239.750        239.695        239.695        242.872       239.695

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         33.300            500            500            500          2.337           500

10 Cheltuieli salariale in natura02         60.000         60.000         58.884         58.884         58.884        58.884

10  Transportul la si de la locul de munca02 05         60.000         60.000         58.884         58.884         58.884        58.884

10 Contributii03        906.600      1.137.860      1.133.832      1.133.832      1.129.432     1.133.832

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat        635.300        814.090        813.448        813.448        826.358       813.448

10  Contributii de asigurari de somaj03 02         33.800         21.000         20.956         20.956         20.957        20.956

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate        182.800        236.180        236.126        236.126        239.721       236.126

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale         17.200          8.800          8.766          8.766          8.981         8.766

10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii         37.500         57.790         54.536         54.536         33.415        54.536

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        606.000        606.000        605.983        605.983        592.964       605.983

20 Bunuri si servicii01        510.300        551.480        551.464        551.464        557.041       551.464

20  Furnituri de birou01 01         20.200         15.580         15.580         15.580         17.266        15.580

20  Materiale pentru curatenie01 02         38.300         35.857         35.855         35.855         33.174        35.855
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20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03        285.500        326.480        326.480        326.480        320.693       326.480

20  Apa, canal si salubritate01 04         40.900         34.312         34.312         34.312         36.209        34.312

20  Carburanti si lubrifianti01 05          7.600          5.801          5.801          5.801         15.235         5.801

20  Piese de schimb01 06          3.900          2.980          2.973          2.973            145         2.973

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
 internet         14.200         13.790         13.788         13.788         13.760        13.788

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
 caracter functional         36.700         41.730         41.728         41.728         42.198        41.728

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
 intretinere si functionare         63.000         74.950         74.947         74.947         78.361        74.947

20 Reparatii curente02         51.000         24.613         24.612         24.612         24.612        24.612

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         20.000         19.360         19.360         19.360             59        19.360

20  Alte obiecte de inventar05 30         20.000         19.360         19.360         19.360             59        19.360

20 Deplasari, detasari, transferari06         12.300          8.964          8.964          8.964          9.669         8.964

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01         12.300          8.964          8.964          8.964          9.669         8.964

20 Carti, publicatii si materiale11
documentare          2.500

20 Pregatire profesionala13          4.000

20 Protectia muncii14          3.500

20 Alte cheltuieli30          2.400          1.583          1.583          1.583          1.583         1.583

20  Chirii30 04          2.400          1.583          1.583          1.583          1.583         1.583

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI        114.000        114.000        113.840        113.840        112.760       113.840

59 Burse01        114.000        114.000        113.840        113.840        112.760       113.840

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        327.843

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        327.843

71  Active fixe01        327.843

71  Constructii01 01        296.563

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02



- lei-12Pag.

Denumire indicator          

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- 
tol

Pa-

graf
ra-

Gru-

/
Titlu
pa

Ar-

ti-
col

Ali-

ne-
at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati 

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legale
de platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite  de 
angajament

6

 transport         24.413

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
 active corporale          6.867

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -1.779         -1.779         -1.779

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -1.779         -1.779         -1.779

85  Plati efectuate in anii precedenti si01
 recuperate in anul curent         -1.779         -1.779         -1.779

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01
recuperate in anul curent (SF)         -1.779         -1.779         -1.779

6602 SANATATE        250.000        185.000        149.686        149.686         94.571       149.686

01 CHELTUIELI CURENTE         40.000        117.000         82.787         82.787         85.887        82.787

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL         35.000         70.000         49.171         49.171         52.271        49.171

10 Cheltuieli salariale in bani01         27.850         54.990         37.028         37.028         39.414        37.028

10  Salarii de baza01 01         24.850         52.790         34.899         34.899         37.007        34.899

10  Alte drepturi salariale in bani01 30          3.000          2.200          2.129          2.129          2.407         2.129

10 Cheltuieli salariale in natura02          4.000          3.990          3.990          3.990         3.990

10    Vouchere de vacanta02 06          4.000          3.990          3.990          3.990         3.990

10 Contributii03          7.150         11.010          8.153          8.153          8.867         8.153

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat          5.000          7.860          5.851          5.851          6.228         5.851

10  Contributii de asigurari de somaj03 02            200            200            184            184            195           184

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate          1.600          2.600          1.924          1.924          2.049         1.924

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale            100            100             58             58             62            58
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10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii            250            250            136            136            333           136

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII          5.000         47.000         33.616         33.616         33.616        33.616

20 Bunuri si servicii01          3.000          3.000

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03          3.000          3.000

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         42.000         32.333         32.333         32.333        32.333

20  Alte obiecte de inventar05 30         42.000         32.333         32.333         32.333        32.333

20 Deplasari, detasari, transferari06          2.000          2.000          1.283          1.283          1.283         1.283

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01          2.000          2.000          1.283          1.283          1.283         1.283

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        210.000         68.000         66.899         66.899          8.684        66.899

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        210.000         68.000         66.899         66.899          8.684        66.899

71  Active fixe01        160.000          8.684

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport          8.684

71   Alte active fixe01 30
  (inclusiv reparatii capitale)        160.000

71   Reparatii capitale aferente activelor03
  fixe         50.000         68.000         66.899         66.899         66.899

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE        572.130        850.130        768.238        768.238        759.439       768.238

01 CHELTUIELI CURENTE        550.000        828.000        753.276        753.276        755.531       753.276

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL         80.000         90.000         80.707         80.707         82.962        80.707

10 Cheltuieli salariale in bani01         63.500         67.250         61.751         61.751         63.327        61.751

10  Salarii de baza01 01         57.600         56.350         54.567         54.567         56.068        54.567

10  Alte sporuri01 06          5.000          1.493          1.493          1.493         1.493

10  Alte drepturi salariale in bani01 30          5.900          5.900          5.691          5.691          5.766         5.691

10 Cheltuieli salariale in natura02          5.400          5.390          5.390          5.390         5.390

10    Vouchere de vacanta02 06          5.400          5.390          5.390          5.390         5.390

10 Contributii03         16.500         17.350         13.566         13.566         14.245        13.566
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10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat         10.600         11.350          9.754          9.754         10.004         9.754

10  Contributii de asigurari de somaj03 02            360            360            305            305            314           305

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate          4.690          4.790          3.213          3.213          3.295         3.213

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale            200            200             97             97             99            97

10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii            650            650            197            197            533           197

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        290.000        378.000        347.969        347.969        347.969       347.969

20 Bunuri si servicii01         25.000         25.000         13.630         13.630         13.630        13.630

20  Furnituri de birou01 01          1.000          1.000

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03         24.000         24.000         13.630         13.630         13.630        13.630

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05          8.000

20  Alte obiecte de inventar05 30          8.000

20 Carti, publicatii si materiale11
documentare         10.000         10.000          9.999          9.999          9.999         9.999

20 Alte cheltuieli30        255.000        335.000        324.340        324.340        324.340       324.340

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30        255.000        335.000        324.340        324.340        324.340       324.340

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI        180.000        360.000        324.600        324.600        324.600       324.600

59 Asociatii si fundatii11         30.000         30.000         30.000         30.000         30.000        30.000

59 Sustinerea cultelor12        150.000        330.000        294.600        294.600        294.600       294.600

70 CHELTUIELI DE CAPITAL         22.130         22.130         14.962         14.962          3.908        14.962

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         22.130         22.130         14.962         14.962          3.908        14.962

71  Active fixe01          3.908

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport          3.002

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
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 active corporale            906

71   Reparatii capitale aferente activelor03
  fixe         22.130         22.130         14.962         14.962         14.962

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA      1.610.000      1.813.530      1.694.650      1.694.650      1.724.892     1.694.650

01 CHELTUIELI CURENTE      1.610.000      1.813.530      1.694.650      1.694.650      1.724.892     1.694.650

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        752.000        774.000        709.839        709.839        727.414       709.839

10 Cheltuieli salariale in bani01        613.600        627.820        577.506        577.506        588.282       577.506

10  Salarii de baza01 01        559.000        573.220        567.282        567.282        535.262       567.282

10  Indemnizatii platite unor persoane din01 12
 afara unitatii          3.201

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         54.600         54.600         10.224         10.224         49.819        10.224

10 Cheltuieli salariale in natura02          7.500          6.360          6.360          6.360         6.360

10    Vouchere de vacanta02 06          7.500          6.360          6.360          6.360         6.360

10 Contributii03        138.400        138.680        125.973        125.973        132.772       125.973

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat         97.100         97.380         91.257         91.257         93.334        91.257

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          3.100          3.600          2.885          2.885          2.950         2.885

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate         32.000         31.500         29.921         29.921         30.604        29.921

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale          1.000          1.000            859            859            879           859

10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii          5.200          5.200          1.051          1.051          5.005         1.051

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE        640.000        640.000        619.652        619.652        619.652       619.652

51 Transferuri curente01        640.000        640.000        619.652        619.652        619.652       619.652

51   Transferuri din bugetele locale pentru01 39
  finantarea unitatilor de asistenta
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  sociala si medico-sociale        640.000        640.000        619.652        619.652        619.652       619.652

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA        218.000        399.530        365.159        365.159        377.826       365.159

57 Ajutoare sociale02        218.000        399.530        365.159        365.159        377.826       365.159

57  Ajutoare sociale in numerar02 01        218.000        399.530        365.159        365.159        377.826       365.159

7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE      1.530.000      1.680.210      1.344.183      1.344.183        927.882     1.344.183

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA        930.000        730.000        393.973        393.973        318.231       393.973

01 CHELTUIELI CURENTE        500.000        500.000        277.861        277.861        277.861       277.861

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        500.000        500.000        277.861        277.861        277.861       277.861

20 Bunuri si servicii01        500.000        500.000        277.861        277.861        277.861       277.861

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03        500.000        500.000        277.861        277.861        277.861       277.861

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        430.000        230.000        116.112        116.112         40.370       116.112

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        430.000        230.000        116.112        116.112         40.370       116.112

71  Active fixe01        430.000        230.000        116.112        116.112         40.370       116.112

71  Constructii01 01            354

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport        100.000         32.012

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
 active corporale          8.004

71   Alte active fixe01 30
  (inclusiv reparatii capitale)        330.000        230.000        116.112        116.112        116.112

7402 PROTECTIA MEDIULUI        600.000        950.210        950.210        950.210        609.651       950.210

01 CHELTUIELI CURENTE        600.000        600.000        600.000        600.000        607.767       600.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        600.000        600.000        600.000        600.000        607.767       600.000

20 Bunuri si servicii01        600.000        600.000        600.000        600.000        607.767       600.000

20  Apa, canal si salubritate01 04        450.000        460.495        460.495        460.495        468.262       460.495

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
 caracter functional         50.000         53.846         53.846         53.846         53.846        53.846
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20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
 intretinere si functionare        100.000         85.659         85.659         85.659         85.659        85.659

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        350.210        350.210        350.210          1.884       350.210

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        350.210        350.210        350.210          1.884       350.210

71  Active fixe01        350.210        350.210        350.210          1.884       350.210

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport          1.442

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
 active corporale            442

71   Alte active fixe01 30
  (inclusiv reparatii capitale)        350.210        350.210        350.210        350.210

8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE      8.999.340     10.386.000     17.221.550      7.478.592      7.478.592      1.608.128     7.478.592

8402 TRANSPORTURI      8.999.340     10.386.000     17.191.550      7.448.592      7.448.592      1.608.128     7.448.592

01 CHELTUIELI CURENTE      8.999.340     10.081.000      9.945.340      3.167.332      3.167.332        867.531     3.167.332

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        870.000        946.000        867.530        867.530        867.531       867.530

20 Bunuri si servicii01        801.500        887.500        809.694        809.694        809.694       809.694

20  Carburanti si lubrifianti01 05        325.000        324.600        324.600        324.600        324.600       324.600

20  Piese de schimb01 06         90.000         92.000         92.000         92.000         92.000        92.000

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
 caracter functional          2.000          1.750          1.750          1.750         1.750

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
 intretinere si functionare        386.500        468.900        391.344        391.344        391.344       391.344

20 Reparatii curente02         65.000         55.000         54.614         54.614         54.614        54.614

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05          1.000          1.000            828            828            828           828

20  Uniforme si echipament05 01          1.000            828            828            828           828

20  Alte obiecte de inventar05 30          1.000

20 Carti, publicatii si materiale11
documentare          2.500          2.500          2.394          2.394          2.395         2.394
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56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE      8.999.340      9.211.000      8.999.340      2.299.802      2.299.802      2.299.802

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01
Regionala (FEDR)      8.999.340      9.211.000      8.999.340      2.299.802      2.299.802      2.299.802

56 Finantarea nationala      1.184.00001 01      1.184.000      1.184.000        632.273        632.273        632.273

56   Finantarea externa nerambursabila      7.286.00001 02      7.286.000      7.286.000      1.253.552      1.253.552      1.253.552

56 Cheltuieli neeligibile        529.34001 03        741.000        529.340        413.977        413.977        413.977

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        305.000      7.246.210      4.281.260      4.281.260        740.597     4.281.260

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        305.000      7.246.210      4.281.260      4.281.260        740.597     4.281.260

71  Active fixe01        165.000      6.556.210      3.666.412      3.666.412        740.597     3.666.412

71  Constructii01 01      6.051.210      3.408.680      3.408.680        711.266     3.408.680

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport         29.331

71   Alte active fixe01 30
  (inclusiv reparatii capitale)        165.000        505.000        257.732        257.732        257.732

71   Reparatii capitale aferente activelor03
  fixe        140.000        690.000        614.848        614.848        614.848

8702 ALTE ACTIUNI ECONOMICE         30.000         30.000         30.000         30.000

79 OPERATIUNI FINANCIARE         30.000         30.000         30.000         30.000

80 TITLUL XVI IMPRUMUTURI         30.000         30.000         30.000         30.000

80 Imprumuturi pentru institutii si servicii03
publice sau activitati finantate integral

din venituri proprii         30.000         30.000         30.000         30.000

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
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0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII      2.695.200      2.755.200      2.609.147        127.656      2.481.491      2.446.340        162.807

0002 I. VENITURI CURENTE      1.950.200      2.010.200      1.977.408        127.656      1.849.752      1.814.601        162.807

2900 C. VENITURI NEFISCALE      1.950.200      2.010.200      1.977.408        127.656      1.849.752      1.814.601        162.807

3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE        413.730        413.730        382.927        382.927        382.927

3010 VENITURI DIN PROPRIETATE        413.730        413.730        382.925        382.925        382.925

05  Venituri din concesiuni si inchirieri        117.000        117.000         63.732         63.732         63.732

30   Alte venituri din concesiuni si

  inchirieri de catre institutiile

  publice        117.000        117.000         63.732         63.732         63.732

09  Venituri din utilizarea pasunilor

 comunale        296.730        296.730        315.993        315.993        315.993

50  Alte venituri din proprietate          3.200          3.200          3.200

3110 VENITURI DIN DOBANZI              2              2              2

03  Alte venituri din dobanzi              2              2              2

3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII      1.536.470      1.596.470      1.594.481        127.656      1.466.825      1.431.674        162.807

3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI      1.438.200      1.438.200      1.376.252        126.100      1.250.152      1.215.001        161.251

08  Venituri din prestari de servicii      1.288.200      1.288.200      1.241.900        126.050      1.115.850      1.081.289        160.611

13  Contributia de intretinere a

 persoanelor  asistate        120.000        120.000        121.845             50        121.795        121.205            640

14  Contributia elevilor si studentilor

 pentru internate, camine si cantine         30.000         30.000         12.507         12.507         12.507

3510 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI          1.556          1.556          1.556

50  Alte amenzi, penalitati si confiscari          1.556          1.556          1.556

3610 DIVERSE VENITURI         98.270        103.270        161.673        161.673        161.673

50  Alte venituri         98.270        103.270        161.673        161.673        161.673
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3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE         55.000         55.000         55.000         55.000

01  Donatii si sponsorizari         25.000         25.000         25.000         25.000

03  Varsaminte din sectiunea de functionare

 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

 a bugetului local        -38.200        -73.200        -35.000        -35.000        -35.000

04  Varsaminte din sectiunea de functionare         38.200         73.200         35.000         35.000         35.000

50  Alte transferuri voluntare         30.000         30.000         30.000         30.000

3900 10 II. VENITURI DIN CAPITAL         10.000         10.000

3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI         10.000         10.000

01  Venituri din valorificarea unor bunuri

 ale institutiilor publice          5.000          5.000

50  Alte venituri din valoarea unor bunuri          5.000          5.000

4100 10 IV. SUBVENTII        640.000        640.000        619.652        619.652        619.652

4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII        640.000        640.000        619.652        619.652        619.652

09  Subventii pentru institutii publice        640.000        640.000        619.652        619.652        619.652

4510 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI         95.000         95.000         12.087         12.087         12.087

02  Fondul Social European         95.000         95.000         12.087         12.087         12.087

01   Sume primite in contul platilor

  efectuate in anul curent         95.000         95.000         12.087         12.087         12.087
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CONTUL DE EXECUTIE AL  INSTITUTIILOR PUBLICE  FINANTATE
 DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

31.12.2015
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5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII      3.134.620      3.212.920      2.099.245      2.099.245      2.200.808     2.099.245

6510 INVATAMANT        157.000        235.300        118.233        118.233        108.359       118.233

04  Invatamant secundar        127.000        205.300        107.691        107.691         88.311       107.691

02   Invatamant secundar superior        127.000        205.300        107.691        107.691         88.311       107.691

11  Servicii auxiliare pentru educatie         30.000         30.000         10.542         10.542         20.048        10.542

03   Internate si cantine pentru elevi         30.000         30.000         10.542         10.542         20.048        10.542

6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA        760.000        760.000        740.856        740.856        748.387       740.856

12  Unitati de asistenta medico-sociale        760.000        760.000        740.856        740.856        748.387       740.856

7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA      1.350.000      1.350.000      1.106.083      1.106.083      1.107.777     1.106.083

04  Servicii si dezvoltare publica      1.350.000      1.350.000      1.106.083      1.106.083      1.107.777     1.106.083

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE        296.730        296.730         34.080         34.080        103.202        34.080

03  Agricultura        296.730        296.730         34.080         34.080        103.202        34.080

30   Alte cheltuieli in domeniul agriculturii        296.730        296.730         34.080         34.080        103.202        34.080

8710 ALTE ACTIUNI ECONOMICE        570.890        570.890         99.993         99.993        133.083        99.993

50  Alte actiuni economice        570.890        570.890         99.993         99.993        133.083        99.993
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DETALIEREA CHELTUIELILOR
 INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31.12.2015
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5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII      3.134.620      3.212.920      2.099.245      2.099.245      2.200.808     2.099.245

01 CHELTUIELI CURENTE      3.064.620      2.720.300      2.096.502      2.096.502      2.073.328     2.096.502

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      1.040.000      1.061.600      1.058.317      1.058.317      1.079.155     1.058.317

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII      1.512.000      1.533.700        996.098        996.098        952.086       996.098

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE        512.620        125.000         42.087         42.087         42.087        42.087

70 CHELTUIELI DE CAPITAL         70.000        492.620          4.958          4.958        127.480         4.958

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         70.000        492.620          4.958          4.958        127.480         4.958

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -2.215         -2.215         -2.215

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -2.215         -2.215         -2.215

6510 INVATAMANT        157.000        235.300        118.233        118.233        108.359       118.233

01 CHELTUIELI CURENTE        157.000        230.300        113.275        113.275        104.437       113.275

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         62.000        105.300         71.188         71.188         62.350        71.188

20 Bunuri si servicii01         32.000         55.800         41.194         41.194         41.081        41.194

20  Furnituri de birou01 01          3.000          3.000          2.484

20  Materiale pentru curatenie01 02          3.000          3.000          3.640

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03          2.000          2.000            901            901            394           901

20  Apa, canal si salubritate01 04          1.000          1.000            727            727            727           727

20  Carburanti si lubrifianti01 05          2.000          2.000

20  Piese de schimb01 06          4.000          4.000          2.000          2.000          1.795         2.000

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
 internet            500            500            251            251            251           251

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
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 caracter functional            500          5.500          4.839          4.839          4.898         4.839

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
 intretinere si functionare         16.000         34.800         32.476         32.476         26.892        32.476

20 Hrana03         30.000         30.000         10.542         10.542         12.098        10.542

20  Hrana pentru oameni03 01         30.000         30.000         10.542         10.542         12.098        10.542

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         19.500         19.452         19.452          3.069        19.452

20  Alte obiecte de inventar05 30         19.500         19.452         19.452          3.069        19.452

20 Alte cheltuieli30          6.102

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30          6.102

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE         95.000        125.000         42.087         42.087         42.087        42.087

56 Programe din Fondul Social European (FSE)02         95.000        125.000         42.087         42.087         42.087        42.087

56   Finantarea externa nerambursabila02 02         95.000        125.000         42.087         42.087         42.087        42.087

70 CHELTUIELI DE CAPITAL          5.000          4.958          4.958          3.922         4.958

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE          5.000          4.958          4.958          3.922         4.958

71  Active fixe01          5.000          4.958          4.958          3.922         4.958

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport          3.922

71   Alte active fixe01 30
  (inclusiv reparatii capitale)          5.000          4.958          4.958          4.958

6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA        760.000        760.000        740.856        740.856        748.387       740.856

01 CHELTUIELI CURENTE        760.000        760.000        743.071        743.071        747.609       743.071

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        460.000        481.600        481.376        481.376        488.737       481.376

10 Cheltuieli salariale in bani01        362.000        371.800        371.781        371.781        377.106       371.781

10  Salarii de baza01 01        250.000        262.120        262.118        262.118        268.134       262.118

10  Sporuri pentru conditii de munca01 05         22.000         18.090         18.083         18.083         18.556        18.083

10  Fond aferent platii cu ora01 11         48.000         50.310         50.306         50.306         51.196        50.306
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10  Alte drepturi salariale in bani01 30         42.000         41.280         41.274         41.274         39.220        41.274

10 Cheltuieli salariale in natura02         26.350         26.318         26.318         26.318        26.318

10    Vouchere de vacanta02 06         26.350         26.318         26.318         26.318        26.318

10 Contributii03         98.000         83.450         83.277         83.277         85.313        83.277

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat         73.000         59.290         59.290         59.290         59.700        59.290

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          1.800          1.860          1.852          1.852          1.885         1.852

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate         19.000         19.270         19.269         19.269         19.607        19.269

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale          1.000            900            899            899            915           899

10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii          3.200          2.130          1.967          1.967          3.206         1.967

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        300.000        278.400        261.695        261.695        258.872       261.695

20 Bunuri si servicii01        126.800        133.600        124.573        124.573        123.522       124.573

20  Furnituri de birou01 01          2.000          2.000          1.503          1.503          1.503         1.503

20  Materiale pentru curatenie01 02          9.000          9.000          8.228          8.228          7.177         8.228

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03         55.000         75.800         73.666         73.666         73.666        73.666

20  Apa, canal si salubritate01 04         15.000         13.500         11.862         11.862         11.862        11.862

20  Carburanti si lubrifianti01 05            500            300            117            117            117           117

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
 internet            300            300

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
 caracter functional         35.000         28.300         27.720         27.720         27.720        27.720

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
 intretinere si functionare         10.000          4.400          1.477          1.477          1.477         1.477

20 Hrana03        127.000        120.000        115.091        115.091        114.967       115.091

20  Hrana pentru oameni03 01        127.000        120.000        115.091        115.091        114.967       115.091
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20 Medicamente si materiale sanitare04         18.000         18.000         16.999         16.999         16.830        16.999

20  Medicamente04 01         10.000          8.500          7.839          7.839          7.619         7.839

20  Materiale sanitare04 02          8.000          9.500          9.160          9.160          9.211         9.160

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         25.000          3.000          1.479          1.479          1.479

20  Lenjerie si accesorii de pat05 03          5.000          1.000

20  Alte obiecte de inventar05 30         20.000          2.000          1.479          1.479          1.479

20 Deplasari, detasari, transferari06            700            900            703            703            703           703

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01            700            900            703            703            703           703

20 Alte cheltuieli30          2.500          2.900          2.850          2.850          2.850         2.850

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30          2.500          2.900          2.850          2.850          2.850         2.850

70 CHELTUIELI DE CAPITAL            778

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE            778

71  Active fixe01            778

71   Alte active fixe01 30
  (inclusiv reparatii capitale)            778

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -2.215         -2.215         -2.215

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -2.215         -2.215         -2.215

85  Plati efectuate in anii precedenti si01
 recuperate in anul curent         -2.215         -2.215         -2.215

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01
recuperate in anul curent (SF)         -2.215         -2.215         -2.215

7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA      1.350.000      1.350.000      1.106.083      1.106.083      1.107.777     1.106.083

01 CHELTUIELI CURENTE      1.280.000      1.280.000      1.106.083      1.106.083      1.087.734     1.106.083

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        580.000        580.000        576.941        576.941        580.668       576.941

10 Cheltuieli salariale in bani01        470.000        443.500        442.653        442.653        451.930       442.653
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10  Salarii de baza01 01        375.000        362.060        362.052        362.052        371.329       362.052

10  Sporuri pentru conditii de munca01 05         50.000         38.000         37.164         37.164         37.164        37.164

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         45.000         43.440         43.437         43.437         43.437        43.437

10 Cheltuieli salariale in natura02         26.500         26.250         26.250         26.250        26.250

10    Vouchere de vacanta02 06         26.500         26.250         26.250         26.250        26.250

10 Contributii03        110.000        110.000        108.038        108.038        102.488       108.038

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat         75.000         75.000         74.922         74.922         71.618        74.922

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          2.520          2.500          2.207          2.207          2.259         2.207

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate         25.000         25.000         24.959         24.959         23.502        24.959

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale          1.480          1.500          1.237          1.237          1.267         1.237

10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii          6.000          6.000          4.713          4.713          3.842         4.713

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        700.000        700.000        529.142        529.142        507.066       529.142

20 Bunuri si servicii01        414.500        402.500        315.973        315.973        304.553       315.973

20  Furnituri de birou01 01          3.000          3.500          3.392          3.392          3.392         3.392

20  Materiale pentru curatenie01 02          3.000          2.000            229            229            229           229

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03         13.500         14.500         12.266         12.266         12.266        12.266

20  Apa, canal si salubritate01 04          4.000         10.500         10.173         10.173         10.173        10.173

20  Carburanti si lubrifianti01 05        180.000        163.000        136.427        136.427        133.404       136.427

20  Piese de schimb01 06         50.000         48.000         25.607         25.607         25.607        25.607

20  Transport01 07         20.000         20.000         14.044         14.044         14.044        14.044

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
 internet         15.000         15.000         12.297         12.297         12.297        12.297

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
 caracter functional         98.000         98.000         80.873         80.873         72.476        80.873
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20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
 intretinere si functionare         28.000         28.000         20.665         20.665         20.665        20.665

20 Reparatii curente02         12.000         12.000          5.986          5.986          5.986         5.986

20 Hrana03         18.000         18.000         17.785         17.785         17.785        17.785

20  Hrana pentru animale03 02         18.000         18.000         17.785         17.785         17.785        17.785

20 Medicamente si materiale sanitare04          4.000          4.000          1.191          1.191            819         1.191

20  Medicamente04 01          2.000          2.000            849            849            477           849

20  Materiale sanitare04 02          2.000          2.000            342            342            342           342

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         22.000         44.000         29.743         29.743         11.482        29.743

20  Alte obiecte de inventar05 30         22.000         44.000         29.743         29.743         11.482        29.743

20 Deplasari, detasari, transferari06          1.500          1.500

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01          1.500          1.500

20 Consultanta si expertiza12          4.000          4.000

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25
derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale          4.000          4.000

20 Alte cheltuieli30        220.000        210.000        158.464        158.464        166.441       158.464

20  Chirii30 04         10.000         10.000          3.500          3.500          6.826         3.500

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30        210.000        200.000        154.964        154.964        159.615       154.964

70 CHELTUIELI DE CAPITAL         70.000         70.000         20.043

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         70.000         70.000         20.043

71  Active fixe01         70.000         70.000         20.043

71  Constructii01 01         15.000         15.000

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport         28.000         28.000

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
 active corporale          7.000          6.500
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71   Alte active fixe01 30
  (inclusiv reparatii capitale)         20.000         20.500         20.043

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE        296.730        296.730         34.080         34.080        103.202        34.080

01 CHELTUIELI CURENTE        296.730        296.730         34.080         34.080         34.080        34.080

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        296.730        296.730         34.080         34.080         34.080        34.080

20 Bunuri si servicii01        296.730        296.730         34.080         34.080         34.080        34.080

20  Carburanti si lubrifianti01 05        100.000        100.000         23.981         23.981         23.981        23.981

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
 caracter functional        196.730        196.730         10.099         10.099         10.099        10.099

70 CHELTUIELI DE CAPITAL         69.122

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         69.122

71  Active fixe01         69.122

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport         69.122

8710 ALTE ACTIUNI ECONOMICE        570.890        570.890         99.993         99.993        133.083        99.993

01 CHELTUIELI CURENTE        570.890        153.270         99.993         99.993         99.468        99.993

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL          9.750

10 Cheltuieli salariale in bani01          9.750

10  Indemnizatii de delegare01 13          9.750

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        153.270        153.270         99.993         99.993         89.718        99.993

20 Bunuri si servicii01        138.270        128.270         78.298         78.298         69.430        78.298

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
 caracter functional         60.000         60.000         46.573         46.573         36.795        46.573

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
 intretinere si functionare         78.270         68.270         31.725         31.725         32.635        31.725

20 Reparatii curente02         10.000          8.232          8.232          8.232         8.232

20 Alte cheltuieli30         15.000         15.000         13.463         13.463         12.056        13.463
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20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30         15.000         15.000         13.463         13.463         12.056        13.463

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE        417.620

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01
Regionala (FEDR)        417.620

56 Cheltuieli neeligibile01 03        417.620

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        417.620         33.615

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        417.620         33.615

71  Active fixe01        417.620         33.615

71  Constructii01 01        417.620

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport         32.110

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
 active corporale          1.505

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
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0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL     12.792.000     14.798.000     22.515.578      4.669.884     17.845.694     15.305.887      7.209.691

0002 I. VENITURI CURENTE     12.634.000     14.494.130     22.318.789      4.669.884     17.648.905     15.109.098      7.209.691

0003 A. VENITURI FISCALE     13.023.000     19.586.000     21.920.802      2.406.008     19.514.794     16.964.757      4.956.045

0004 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL      2.713.000      3.114.000      3.309.128      3.309.128      3.309.128

0300 A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE      2.713.000      3.114.000      3.309.128      3.309.128      3.309.128

0302 IMPOZIT PE VENIT         68.000         68.000         88.428         88.428         88.428

18  Impozitul pe veniturile din transferul

 proprietatilor imobiliare din

 patrimoniul personal         68.000         68.000         88.428         88.428         88.428

0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT      2.645.000      3.046.000      3.220.700      3.220.700      3.220.700

01  Cote defalcate din impozitul pe venit      2.645.000      2.645.000      2.848.158      2.848.158      2.848.158

04  Sume alocate din cotele defalcate

 din impozitul pe venit pentru

 echilibrarea bugetelor locale        401.000        372.542        372.542        372.542

0700 02 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE      2.706.000      2.706.000      6.323.149      2.050.030      4.273.119      2.183.503      4.139.646

0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE      2.706.000      2.706.000      6.323.149      2.050.030      4.273.119      2.183.503      4.139.646

01  Impozit si taxa pe cladiri        950.000        950.000      1.916.028        800.523      1.115.505        653.965      1.262.063

01   Impozit pe cladiri de la persoane

  fizice        225.000        225.000        711.195        202.354        508.841        288.963        422.232

02   Impozit si taxa pe cladiri de la

  persoane juridice        725.000        725.000      1.204.833        598.169        606.664        365.002        839.831

02  Impozit si taxa pe teren      1.696.000      1.696.000      4.335.674      1.249.507      3.086.167      1.474.417      2.861.257

01   Impozit pe terenuri de la persoane
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0702 02 01   fizice        270.000        270.000      1.430.843        422.323      1.008.520        329.167      1.101.676

02   Impozit si taxa pe teren de la persoane

  juridice        180.000        180.000        372.144        126.489        245.655        116.117        256.027

03   Impozitul pe terenul extravilan      1.246.000      1.246.000      2.532.687        700.695      1.831.992      1.029.133      1.503.554

03  Taxe judiciare de timbru si alte

 taxe de timbru         60.000         60.000         50.257         50.257         40.456          9.801

50  Alte impozite si taxe pe proprietate         21.190         21.190         14.665          6.525

1000 02 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII      6.854.000     13.016.000     12.272.768        355.978     11.916.790     11.456.369        816.399

1102 SUME DEFALCATE DIN TVA      6.416.000     12.578.000     10.812.954     10.812.954     10.812.954

02  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru finantarea cheltuie-

 lilor descentralizate la nivelul

 comunelor,oraselor, municipiilor,

 sectoarelor si Municipiului Bucuresti      6.329.000      7.231.000      7.217.954      7.217.954      7.217.954

05  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru drumuri      2.302.000        550.000        550.000        550.000

06  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru echilibrarea bugetelor

 locale         87.000      3.045.000      3.045.000      3.045.000      3.045.000

1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII          8.204            328          7.876          8.204

07  Taxe hoteliere          8.204            328          7.876          8.204

1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE             24             24             24

01  Impozit pe spectacole             24             24             24

1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR
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1602 SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI        438.000        438.000      1.451.586        355.650      1.095.936        635.187        816.399

02  Impozit pe mijloacele de transport        345.000        345.000      1.228.998        355.650        873.348        420.869        808.129

01   Impozit pe mijloacele de transport

  detinute de persoane fizice*)        256.000        256.000        993.823        311.457        682.366        292.018        701.805

02   Impozit pe mijloace de transport

  detinute persoane de juridice*)         89.000         89.000        235.175         44.193        190.982        128.851        106.324

03  Taxe si tarife pentru eliberarea de

 licente si autorizatii de functionare         87.000         87.000        209.397        209.397        206.601          2.796

50  Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

 desfasurare de activitati          6.000          6.000         13.191         13.191          7.717          5.474

1800 02 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE        750.000        750.000         15.757         15.757         15.757

1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE        750.000        750.000         15.757         15.757         15.757

50  Alte impozite si taxe        750.000        750.000         15.757         15.757         15.757

2900 02 C. VENITURI NEFISCALE       -389.000     -5.091.870        397.987      2.263.876     -1.865.889     -1.855.659      2.253.646

3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE        900.000        900.000      1.688.654        798.186        890.468      1.379.512        309.142

3002 VENITURI DIN PROPRIETATE        900.000        900.000      1.688.654        798.186        890.468      1.379.512        309.142

05  Venituri din concesiuni si inchirieri        900.000        900.000      1.683.654        798.186        885.468      1.374.512        309.142

30  Alte venituri din concesiuni si

 inchirieri de catre institutiile publice        900.000        900.000      1.683.654        798.186        885.468      1.374.512        309.142

50  Alte venituri din proprietate          5.000          5.000          5.000

3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII     -1.289.000     -5.991.870     -1.290.667      1.465.690     -2.756.357     -3.235.171      1.944.504

3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI            234            234            234

08  Venituri din prestari de servicii            234            234            234

3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,
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3402 ELIBERARI PERMISE         54.421         54.421         54.421

02  Taxe extrajudiciare de timbru         54.359         54.359         54.359

50  Alte venituri din taxe administrative,

 eliberari permise             62             62             62

3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI        180.000        180.000      2.199.681      1.465.690        733.991        261.733      1.937.948

01  Venituri din amenzi si alte sanctiuni

 aplicate potrivit dispozitiilor legale        180.000        180.000      2.199.681      1.465.690        733.991        261.733      1.937.948

02   Venituri din amenzi si alte sanctiuni

  aplicate de catre alte institutii de

  specialitate        180.000        180.000      2.199.681      1.465.690        733.991        261.733      1.937.948

3602 DIVERSE VENITURI        208.000        486.210         12.994         12.994          6.438          6.556

50  Alte venituri        208.000        486.210         12.994         12.994          6.438          6.556

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE     -1.677.000     -6.658.080     -3.557.997     -3.557.997     -3.557.997

01  Donatii si sponsorizari         40.000         40.000         40.000         40.000

03  Varsaminte din sectiunea de functionare

 pentru finantarea sectiunii de dezvol-

 tare a bugetului local(cu semnul minus)     -1.677.000     -6.698.080     -3.597.997     -3.597.997     -3.597.997

4100 02 IV. SUBVENTII        158.000        303.870        196.789        196.789        196.789

4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE        158.000        303.870        196.789        196.789        196.789

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT        158.000        303.870        196.789        196.789        196.789

34  Subventii pentru acordarea ajutorului

 pentru incalzirea locuintei cu lemne,

 carbuni,combustibili petrolieri         22.530         15.660         15.660         15.660

35  Subventii din bugetul de stat pentru
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4202 35  finantarea unitatilor de asistenta

 medico-sociale        158.000        281.340        181.129        181.129        181.129
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5002 TOTAL CHELTUIELI     12.792.000     14.798.000     13.776.129     13.776.129     13.758.061    13.776.129

01 CHELTUIELI CURENTE     12.592.000     14.568.000     13.566.528     13.566.528     13.758.061    13.566.528

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      6.881.000      8.238.000      8.061.365      8.061.365      8.165.169     8.061.365

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII      4.487.000      4.744.470      4.014.912      4.014.912      3.997.630     4.014.912

30 TITLUL III DOBANZI         72.000         72.000         67.000         67.000        160.424        67.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE        640.000        640.000        619.652        619.652        619.652       619.652

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA        218.000        399.530        365.159        365.159        377.826       365.159

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI        294.000        474.000        438.440        438.440        437.360       438.440

79 OPERATIUNI FINANCIARE        200.000        230.000        213.000        213.000        213.000

80 TITLUL XVI IMPRUMUTURI         30.000         30.000         30.000         30.000

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE        200.000        200.000        183.000        183.000        183.000

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -3.399         -3.399         -3.399

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -3.399         -3.399         -3.399

5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE      2.740.000      3.157.470      2.730.393      2.730.393      2.657.402     2.730.393

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE      2.330.000      2.727.470      2.335.083      2.335.083      2.341.722     2.335.083

01 CHELTUIELI CURENTE      2.330.000      2.727.470      2.336.703      2.336.703      2.341.722     2.336.703

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        827.000      1.173.000      1.138.205      1.138.205      1.162.543     1.138.205

10 Cheltuieli salariale in bani01        632.400        886.400        884.772        884.772        900.583       884.772

10  Salarii de baza01 01        503.400        760.400        760.223        760.223        711.796       760.223

10  Alte sporuri01 06         27.000         37.000         36.617         36.617         40.365        36.617

10  Indemnizatii platite unor persoane din01 12
 afara unitatii         63.000         80.000         79.635         79.635         78.171        79.635

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         39.000          9.000          8.297          8.297         70.251         8.297

10 Cheltuieli salariale in natura02         73.000         72.410         72.410         72.410        72.410
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10    Vouchere de vacanta02 06         73.000         72.410         72.410         72.410        72.410

10 Contributii03        194.600        213.600        181.023        181.023        189.550       181.023

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat        115.000        134.000        127.374        127.374        130.501       127.374

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          7.000          7.000          4.012          4.012          4.109         4.012

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate         60.000         60.000         45.791         45.791         46.822        45.791

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale          3.600          3.600          1.212          1.212          1.241         1.212

10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii          9.000          9.000          2.634          2.634          6.877         2.634

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII      1.503.000      1.554.470      1.198.498      1.198.498      1.179.179     1.198.498

20 Bunuri si servicii01      1.296.000      1.325.470      1.035.464      1.035.464      1.035.369     1.035.464

20  Furnituri de birou01 01        160.000        149.000        132.850        132.850        132.799       132.850

20  Materiale pentru curatenie01 02         24.000         24.000         16.269         16.269         16.269        16.269

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03        200.000        200.000         94.791         94.791         94.728        94.791

20  Apa, canal si salubritate01 04         24.000         46.500         46.385         46.385         46.385        46.385

20  Carburanti si lubrifianti01 05        120.000        120.000         77.496         77.496         77.496        77.496

20  Piese de schimb01 06         80.000        103.000        103.000        103.000        103.000       103.000

20  Transport01 07          8.000          8.000          7.306          7.306          7.306         7.306

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
 internet        120.000        120.000         91.166         91.166         91.166        91.166

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
 caracter functional        300.000        265.000        238.042        238.042        238.042       238.042

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
 intretinere si functionare        260.000        289.970        228.159        228.159        228.178       228.159

20 Reparatii curente02         60.000         60.000         56.833         56.833         56.833        56.833

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         20.000         32.000         25.521         25.521          5.524        25.521
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20  Uniforme si echipament05 01         10.000         10.000          4.467          4.467          3.901         4.467

20  Alte obiecte de inventar05 30         10.000         22.000         21.054         21.054          1.623        21.054

20 Deplasari, detasari, transferari06         15.000         25.000         20.554         20.554         21.327        20.554

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01         15.000         25.000         20.554         20.554         21.327        20.554

20 Protectia muncii14          2.000          2.000

20 Alte cheltuieli30        110.000        110.000         60.126         60.126         60.126        60.126

20  Reclama si publicitate30 01          6.000          6.000          5.100          5.100          5.100         5.100

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30        104.000        104.000         55.026         55.026         55.026        55.026

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -1.620         -1.620         -1.620

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -1.620         -1.620         -1.620

85  Plati efectuate in anii precedenti si01
 recuperate in anul curent         -1.620         -1.620         -1.620

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01
recuperate in anul curent (SF)         -1.620         -1.620         -1.620

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE        310.000        330.000        302.310        302.310        118.350       302.310

01 CHELTUIELI CURENTE        110.000        130.000        119.310        119.310        118.350       119.310

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        110.000        130.000        119.310        119.310        118.350       119.310

10 Cheltuieli salariale in bani01         84.550         94.350         87.495         87.495         89.674        87.495

10  Salarii de baza01 01         80.550         87.350         82.676         82.676         84.584        82.676

10  Alte drepturi salariale in bani01 30          4.000          7.000          4.819          4.819          5.090         4.819

10 Cheltuieli salariale in natura02          8.200          8.170          8.170          8.170         8.170

10    Vouchere de vacanta02 06          8.200          8.170          8.170          8.170         8.170

10 Contributii03         25.450         27.450         23.645         23.645         20.506        23.645

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat         14.300         16.300         14.159         14.159         14.472        14.159
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10  Contributii de asigurari de somaj03 02            500            500            439            439            450           439

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate          4.700          4.700          4.568          4.568          4.681         4.568

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale            150            150            135            135            138           135

10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii          5.800          5.800          4.344          4.344            765         4.344

79 OPERATIUNI FINANCIARE        200.000        200.000        183.000        183.000        183.000

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE        200.000        200.000        183.000        183.000        183.000

81 Rambursari de credite interne02        200.000        200.000        183.000        183.000        183.000

81  Rambursari de credite aferente datoriei02 05
 publice interne locale        200.000        200.000        183.000        183.000        183.000

5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

IMPRUMUTURI        100.000        100.000         93.000         93.000        197.330        93.000

01 CHELTUIELI CURENTE        100.000        100.000         93.000         93.000        197.330        93.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         28.000         28.000         26.000         26.000         36.906        26.000

20 Comisioane si alte costuri aferente24
imprumuturilor         28.000         28.000         26.000         26.000         36.906        26.000

20  Comisioane si alte costuri aferente24 02
 imprumuturilor interne         28.000         28.000         26.000         26.000         36.906        26.000

30 TITLUL III DOBANZI         72.000         72.000         67.000         67.000        160.424        67.000

30 Dobanzi aferente datoriei publice interne01         72.000         72.000         67.000         67.000        160.424        67.000

30  Dobanzi aferente datoriei publice01 01
 interne directe         72.000         72.000         67.000         67.000        160.424        67.000

6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA        270.000        315.000        264.733        264.733        265.904       264.733

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA        270.000        315.000        264.733        264.733        265.904       264.733

01 CHELTUIELI CURENTE        270.000        315.000        264.733        264.733        265.904       264.733
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10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        185.000        230.000        207.278        207.278        212.067       207.278

10 Cheltuieli salariale in bani01        150.100        151.300        143.636        143.636        145.926       143.636

10  Salarii de baza01 01        124.200        127.400        121.858        121.858        123.115       121.858

10  Alte sporuri01 06         12.000         11.000          9.106          9.106          9.016         9.106

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         13.900         12.900         12.672         12.672         13.795        12.672

10 Cheltuieli salariale in natura02         36.500         31.990         31.990         34.547        31.990

10  Norme de hrana02 02         24.000         20.720         20.720         23.277        20.720

10    Vouchere de vacanta02 06         12.500         11.270         11.270         11.270        11.270

10 Contributii03         34.900         42.200         31.652         31.652         31.594        31.652

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat         24.200         30.500         21.647         21.647         21.872        21.647

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          1.000          1.000            718            718            725           718

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate          8.000          8.000          7.469          7.469          7.543         7.469

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale            400            400            218            218            220           218

10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii          1.300          2.300          1.600          1.600          1.234         1.600

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         85.000         85.000         57.455         57.455         53.837        57.455

20 Bunuri si servicii01         34.000         34.000         34.000         34.000         34.000        34.000

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03          1.000          1.000          1.000          1.000          1.000         1.000

20  Carburanti si lubrifianti01 05         33.000         33.000         33.000         33.000         33.000        33.000

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05          7.000          7.000          7.000          7.000          3.600         7.000

20  Uniforme si echipament05 01          7.000          7.000          7.000          7.000          3.600         7.000

20 Deplasari, detasari, transferari06          5.000          5.000          4.884          4.884          4.666         4.884

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01          5.000          5.000          4.884          4.884          4.666         4.884

20 Pregatire profesionala13         10.000         10.000          4.911          4.911          4.911         4.911

20 Alte cheltuieli30         29.000         29.000          6.660          6.660          6.660         6.660
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20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30         29.000         29.000          6.660          6.660          6.660         6.660

6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE      7.812.000      9.249.530      9.005.612      9.005.612      9.081.596     9.005.612

6502 INVATAMANT      5.612.000      6.491.000      6.474.899      6.474.899      6.515.286     6.474.899

01 CHELTUIELI CURENTE      5.612.000      6.491.000      6.476.678      6.476.678      6.515.286     6.476.678

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      4.892.000      5.771.000      5.756.855      5.756.855      5.809.562     5.756.855

10 Cheltuieli salariale in bani01      3.925.400      4.573.140      4.564.139      4.564.139      4.621.246     4.564.139

10  Salarii de baza01 01      3.636.000      4.263.710      4.254.809      4.254.809      4.305.822     4.254.809

10  Sporuri pentru conditii de munca01 05          6.400            353

10  Alte sporuri01 06         26.200         32.900         32.862         32.862         31.512        32.862

10  Fond pentru posturi ocupate prin cumul01 10         35.500         36.280         36.273         36.273         38.350        36.273

10  Fond aferent platii cu ora01 11        188.000        239.750        239.695        239.695        242.872       239.695

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         33.300            500            500            500          2.337           500

10 Cheltuieli salariale in natura02         60.000         60.000         58.884         58.884         58.884        58.884

10  Transportul la si de la locul de munca02 05         60.000         60.000         58.884         58.884         58.884        58.884

10 Contributii03        906.600      1.137.860      1.133.832      1.133.832      1.129.432     1.133.832

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat        635.300        814.090        813.448        813.448        826.358       813.448

10  Contributii de asigurari de somaj03 02         33.800         21.000         20.956         20.956         20.957        20.956

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate        182.800        236.180        236.126        236.126        239.721       236.126

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale         17.200          8.800          8.766          8.766          8.981         8.766

10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii         37.500         57.790         54.536         54.536         33.415        54.536

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        606.000        606.000        605.983        605.983        592.964       605.983

20 Bunuri si servicii01        510.300        551.480        551.464        551.464        557.041       551.464

20  Furnituri de birou01 01         20.200         15.580         15.580         15.580         17.266        15.580

20  Materiale pentru curatenie01 02         38.300         35.857         35.855         35.855         33.174        35.855
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20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03        285.500        326.480        326.480        326.480        320.693       326.480

20  Apa, canal si salubritate01 04         40.900         34.312         34.312         34.312         36.209        34.312

20  Carburanti si lubrifianti01 05          7.600          5.801          5.801          5.801         15.235         5.801

20  Piese de schimb01 06          3.900          2.980          2.973          2.973            145         2.973

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
 internet         14.200         13.790         13.788         13.788         13.760        13.788

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
 caracter functional         36.700         41.730         41.728         41.728         42.198        41.728

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
 intretinere si functionare         63.000         74.950         74.947         74.947         78.361        74.947

20 Reparatii curente02         51.000         24.613         24.612         24.612         24.612        24.612

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         20.000         19.360         19.360         19.360             59        19.360

20  Alte obiecte de inventar05 30         20.000         19.360         19.360         19.360             59        19.360

20 Deplasari, detasari, transferari06         12.300          8.964          8.964          8.964          9.669         8.964

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01         12.300          8.964          8.964          8.964          9.669         8.964

20 Carti, publicatii si materiale11
documentare          2.500

20 Pregatire profesionala13          4.000

20 Protectia muncii14          3.500

20 Alte cheltuieli30          2.400          1.583          1.583          1.583          1.583         1.583

20  Chirii30 04          2.400          1.583          1.583          1.583          1.583         1.583

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI        114.000        114.000        113.840        113.840        112.760       113.840

59 Burse01        114.000        114.000        113.840        113.840        112.760       113.840

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -1.779         -1.779         -1.779

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -1.779         -1.779         -1.779
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85  Plati efectuate in anii precedenti si01
 recuperate in anul curent         -1.779         -1.779         -1.779

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01
recuperate in anul curent (SF)         -1.779         -1.779         -1.779

6602 SANATATE         40.000        117.000         82.787         82.787         85.887        82.787

01 CHELTUIELI CURENTE         40.000        117.000         82.787         82.787         85.887        82.787

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL         35.000         70.000         49.171         49.171         52.271        49.171

10 Cheltuieli salariale in bani01         27.850         54.990         37.028         37.028         39.414        37.028

10  Salarii de baza01 01         24.850         52.790         34.899         34.899         37.007        34.899

10  Alte drepturi salariale in bani01 30          3.000          2.200          2.129          2.129          2.407         2.129

10 Cheltuieli salariale in natura02          4.000          3.990          3.990          3.990         3.990

10    Vouchere de vacanta02 06          4.000          3.990          3.990          3.990         3.990

10 Contributii03          7.150         11.010          8.153          8.153          8.867         8.153

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat          5.000          7.860          5.851          5.851          6.228         5.851

10  Contributii de asigurari de somaj03 02            200            200            184            184            195           184

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate          1.600          2.600          1.924          1.924          2.049         1.924

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale            100            100             58             58             62            58

10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii            250            250            136            136            333           136

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII          5.000         47.000         33.616         33.616         33.616        33.616

20 Bunuri si servicii01          3.000          3.000

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03          3.000          3.000

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         42.000         32.333         32.333         32.333        32.333

20  Alte obiecte de inventar05 30         42.000         32.333         32.333         32.333        32.333

20 Deplasari, detasari, transferari06          2.000          2.000          1.283          1.283          1.283         1.283
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20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01          2.000          2.000          1.283          1.283          1.283         1.283

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE        550.000        828.000        753.276        753.276        755.531       753.276

01 CHELTUIELI CURENTE        550.000        828.000        753.276        753.276        755.531       753.276

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL         80.000         90.000         80.707         80.707         82.962        80.707

10 Cheltuieli salariale in bani01         63.500         67.250         61.751         61.751         63.327        61.751

10  Salarii de baza01 01         57.600         56.350         54.567         54.567         56.068        54.567

10  Alte sporuri01 06          5.000          1.493          1.493          1.493         1.493

10  Alte drepturi salariale in bani01 30          5.900          5.900          5.691          5.691          5.766         5.691

10 Cheltuieli salariale in natura02          5.400          5.390          5.390          5.390         5.390

10    Vouchere de vacanta02 06          5.400          5.390          5.390          5.390         5.390

10 Contributii03         16.500         17.350         13.566         13.566         14.245        13.566

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat         10.600         11.350          9.754          9.754         10.004         9.754

10  Contributii de asigurari de somaj03 02            360            360            305            305            314           305

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate          4.690          4.790          3.213          3.213          3.295         3.213

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale            200            200             97             97             99            97

10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii            650            650            197            197            533           197

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        290.000        378.000        347.969        347.969        347.969       347.969

20 Bunuri si servicii01         25.000         25.000         13.630         13.630         13.630        13.630

20  Furnituri de birou01 01          1.000          1.000

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03         24.000         24.000         13.630         13.630         13.630        13.630

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05          8.000

20  Alte obiecte de inventar05 30          8.000

20 Carti, publicatii si materiale11
documentare         10.000         10.000          9.999          9.999          9.999         9.999
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20 Alte cheltuieli30        255.000        335.000        324.340        324.340        324.340       324.340

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30        255.000        335.000        324.340        324.340        324.340       324.340

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI        180.000        360.000        324.600        324.600        324.600       324.600

59 Asociatii si fundatii11         30.000         30.000         30.000         30.000         30.000        30.000

59 Sustinerea cultelor12        150.000        330.000        294.600        294.600        294.600       294.600

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA      1.610.000      1.813.530      1.694.650      1.694.650      1.724.892     1.694.650

01 CHELTUIELI CURENTE      1.610.000      1.813.530      1.694.650      1.694.650      1.724.892     1.694.650

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        752.000        774.000        709.839        709.839        727.414       709.839

10 Cheltuieli salariale in bani01        613.600        627.820        577.506        577.506        588.282       577.506

10  Salarii de baza01 01        559.000        573.220        567.282        567.282        535.262       567.282

10  Indemnizatii platite unor persoane din01 12
 afara unitatii          3.201

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         54.600         54.600         10.224         10.224         49.819        10.224

10 Cheltuieli salariale in natura02          7.500          6.360          6.360          6.360         6.360

10    Vouchere de vacanta02 06          7.500          6.360          6.360          6.360         6.360

10 Contributii03        138.400        138.680        125.973        125.973        132.772       125.973

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat         97.100         97.380         91.257         91.257         93.334        91.257

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          3.100          3.600          2.885          2.885          2.950         2.885

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate         32.000         31.500         29.921         29.921         30.604        29.921

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale          1.000          1.000            859            859            879           859

10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii          5.200          5.200          1.051          1.051          5.005         1.051

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE        640.000        640.000        619.652        619.652        619.652       619.652

51 Transferuri curente01        640.000        640.000        619.652        619.652        619.652       619.652
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51   Transferuri din bugetele locale pentru01 39
  finantarea unitatilor de asistenta

  sociala si medico-sociale        640.000        640.000        619.652        619.652        619.652       619.652

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA        218.000        399.530        365.159        365.159        377.826       365.159

57 Ajutoare sociale02        218.000        399.530        365.159        365.159        377.826       365.159

57  Ajutoare sociale in numerar02 01        218.000        399.530        365.159        365.159        377.826       365.159

7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE      1.100.000      1.100.000        877.861        877.861        885.628       877.861

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA        500.000        500.000        277.861        277.861        277.861       277.861

01 CHELTUIELI CURENTE        500.000        500.000        277.861        277.861        277.861       277.861

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        500.000        500.000        277.861        277.861        277.861       277.861

20 Bunuri si servicii01        500.000        500.000        277.861        277.861        277.861       277.861

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03        500.000        500.000        277.861        277.861        277.861       277.861

7402 PROTECTIA MEDIULUI        600.000        600.000        600.000        600.000        607.767       600.000

01 CHELTUIELI CURENTE        600.000        600.000        600.000        600.000        607.767       600.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        600.000        600.000        600.000        600.000        607.767       600.000

20 Bunuri si servicii01        600.000        600.000        600.000        600.000        607.767       600.000

20  Apa, canal si salubritate01 04        450.000        460.495        460.495        460.495        468.262       460.495

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
 caracter functional         50.000         53.846         53.846         53.846         53.846        53.846

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
 intretinere si functionare        100.000         85.659         85.659         85.659         85.659        85.659

8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE        870.000        976.000        897.530        897.530        867.531       897.530

8402 TRANSPORTURI        870.000        946.000        867.530        867.530        867.531       867.530

01 CHELTUIELI CURENTE        870.000        946.000        867.530        867.530        867.531       867.530

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        870.000        946.000        867.530        867.530        867.531       867.530

20 Bunuri si servicii01        801.500        887.500        809.694        809.694        809.694       809.694

20  Carburanti si lubrifianti01 05        325.000        324.600        324.600        324.600        324.600       324.600
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20  Piese de schimb01 06         90.000         92.000         92.000         92.000         92.000        92.000

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
 caracter functional          2.000          1.750          1.750          1.750         1.750

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
 intretinere si functionare        386.500        468.900        391.344        391.344        391.344       391.344

20 Reparatii curente02         65.000         55.000         54.614         54.614         54.614        54.614

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05          1.000          1.000            828            828            828           828

20  Uniforme si echipament05 01          1.000            828            828            828           828

20  Alte obiecte de inventar05 30          1.000

20 Carti, publicatii si materiale11
documentare          2.500          2.500          2.394          2.394          2.395         2.394

8702 ALTE ACTIUNI ECONOMICE         30.000         30.000         30.000         30.000

79 OPERATIUNI FINANCIARE         30.000         30.000         30.000         30.000

80 TITLUL XVI IMPRUMUTURI         30.000         30.000         30.000         30.000

80 Imprumuturi pentru institutii si servicii03
publice sau activitati finantate integral

din venituri proprii         30.000         30.000         30.000         30.000

9902 96 excedent/deficit  sect funct      1.529.758

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
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CONTUL DE EXECUTIE AL  INSTITUTIILOR PUBLICE  FINANTATE
 DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2015

2

Total,
din care:

din anii
precedenti

4 5

curent

Drepturi constatate
Incasari
realizate

Stingeri pe
alte cai

decat incasari
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de incasat

3=4+5 6 7 8=3-6-7

TOTAL JUDET

Prevederi
bugetare
definitive

Prevederi
bugetare
initiale

0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII      2.552.000      2.577.000      2.562.060        127.656      2.434.404      2.399.253        162.807

0002 I. VENITURI CURENTE      1.912.000      1.937.000      1.942.408        127.656      1.814.752      1.779.601        162.807

2900 C. VENITURI NEFISCALE      1.912.000      1.937.000      1.942.408        127.656      1.814.752      1.779.601        162.807

3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE        413.730        413.730        382.927        382.927        382.927

3010 VENITURI DIN PROPRIETATE        413.730        413.730        382.925        382.925        382.925

05  Venituri din concesiuni si inchirieri        117.000        117.000         63.732         63.732         63.732

30   Alte venituri din concesiuni si

  inchirieri de catre institutiile

  publice        117.000        117.000         63.732         63.732         63.732

09  Venituri din utilizarea pasunilor

 comunale        296.730        296.730        315.993        315.993        315.993

50  Alte venituri din proprietate          3.200          3.200          3.200

3110 VENITURI DIN DOBANZI              2              2              2

03  Alte venituri din dobanzi              2              2              2

3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII      1.498.270      1.523.270      1.559.481        127.656      1.431.825      1.396.674        162.807

3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI      1.438.200      1.438.200      1.376.252        126.100      1.250.152      1.215.001        161.251

08  Venituri din prestari de servicii      1.288.200      1.288.200      1.241.900        126.050      1.115.850      1.081.289        160.611

13  Contributia de intretinere a

 persoanelor  asistate        120.000        120.000        121.845             50        121.795        121.205            640

14  Contributia elevilor si studentilor

 pentru internate, camine si cantine         30.000         30.000         12.507         12.507         12.507

3510 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI          1.556          1.556          1.556

50  Alte amenzi, penalitati si confiscari          1.556          1.556          1.556

3610 DIVERSE VENITURI         98.270        103.270        161.673        161.673        161.673

50  Alte venituri         98.270        103.270        161.673        161.673        161.673
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3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE        -38.200        -18.200         20.000         20.000         20.000

01  Donatii si sponsorizari         25.000         25.000         25.000         25.000

03  Varsaminte din sectiunea de functionare

 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

 a bugetului local        -38.200        -73.200        -35.000        -35.000        -35.000

50  Alte transferuri voluntare         30.000         30.000         30.000         30.000

4100 10 IV. SUBVENTII        640.000        640.000        619.652        619.652        619.652

4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII        640.000        640.000        619.652        619.652        619.652

09  Subventii pentru institutii publice        640.000        640.000        619.652        619.652        619.652
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DETALIEREA CHELTUIELILOR
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SECTIUNEA DE  FUNCTIONARE

31.12.2015
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5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII      2.552.000      2.595.300      2.052.200      2.052.200      2.031.241     2.052.200

01 CHELTUIELI CURENTE      2.552.000      2.595.300      2.054.415      2.054.415      2.031.241     2.054.415

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      1.040.000      1.061.600      1.058.317      1.058.317      1.079.155     1.058.317

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII      1.512.000      1.533.700        996.098        996.098        952.086       996.098

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -2.215         -2.215         -2.215

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -2.215         -2.215         -2.215

6510 INVATAMANT         62.000        105.300         71.188         71.188         62.350        71.188

01 CHELTUIELI CURENTE         62.000        105.300         71.188         71.188         62.350        71.188

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         62.000        105.300         71.188         71.188         62.350        71.188

20 Bunuri si servicii01         32.000         55.800         41.194         41.194         41.081        41.194

20  Furnituri de birou01 01          3.000          3.000          2.484

20  Materiale pentru curatenie01 02          3.000          3.000          3.640

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03          2.000          2.000            901            901            394           901

20  Apa, canal si salubritate01 04          1.000          1.000            727            727            727           727

20  Carburanti si lubrifianti01 05          2.000          2.000

20  Piese de schimb01 06          4.000          4.000          2.000          2.000          1.795         2.000

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
 internet            500            500            251            251            251           251

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
 caracter functional            500          5.500          4.839          4.839          4.898         4.839

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
 intretinere si functionare         16.000         34.800         32.476         32.476         26.892        32.476

20 Hrana03         30.000         30.000         10.542         10.542         12.098        10.542

20  Hrana pentru oameni03 01         30.000         30.000         10.542         10.542         12.098        10.542
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20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         19.500         19.452         19.452          3.069        19.452

20  Alte obiecte de inventar05 30         19.500         19.452         19.452          3.069        19.452

20 Alte cheltuieli30          6.102

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30          6.102

6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA        760.000        760.000        740.856        740.856        747.609       740.856

01 CHELTUIELI CURENTE        760.000        760.000        743.071        743.071        747.609       743.071

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        460.000        481.600        481.376        481.376        488.737       481.376

10 Cheltuieli salariale in bani01        362.000        371.800        371.781        371.781        377.106       371.781

10  Salarii de baza01 01        250.000        262.120        262.118        262.118        268.134       262.118

10  Sporuri pentru conditii de munca01 05         22.000         18.090         18.083         18.083         18.556        18.083

10  Fond aferent platii cu ora01 11         48.000         50.310         50.306         50.306         51.196        50.306

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         42.000         41.280         41.274         41.274         39.220        41.274

10 Cheltuieli salariale in natura02         26.350         26.318         26.318         26.318        26.318

10    Vouchere de vacanta02 06         26.350         26.318         26.318         26.318        26.318

10 Contributii03         98.000         83.450         83.277         83.277         85.313        83.277

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat         73.000         59.290         59.290         59.290         59.700        59.290

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          1.800          1.860          1.852          1.852          1.885         1.852

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate         19.000         19.270         19.269         19.269         19.607        19.269

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale          1.000            900            899            899            915           899

10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii          3.200          2.130          1.967          1.967          3.206         1.967

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        300.000        278.400        261.695        261.695        258.872       261.695

20 Bunuri si servicii01        126.800        133.600        124.573        124.573        123.522       124.573

20  Furnituri de birou01 01          2.000          2.000          1.503          1.503          1.503         1.503

20  Materiale pentru curatenie01 02          9.000          9.000          8.228          8.228          7.177         8.228
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20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03         55.000         75.800         73.666         73.666         73.666        73.666

20  Apa, canal si salubritate01 04         15.000         13.500         11.862         11.862         11.862        11.862

20  Carburanti si lubrifianti01 05            500            300            117            117            117           117

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
 internet            300            300

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
 caracter functional         35.000         28.300         27.720         27.720         27.720        27.720

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
 intretinere si functionare         10.000          4.400          1.477          1.477          1.477         1.477

20 Hrana03        127.000        120.000        115.091        115.091        114.967       115.091

20  Hrana pentru oameni03 01        127.000        120.000        115.091        115.091        114.967       115.091

20 Medicamente si materiale sanitare04         18.000         18.000         16.999         16.999         16.830        16.999

20  Medicamente04 01         10.000          8.500          7.839          7.839          7.619         7.839

20  Materiale sanitare04 02          8.000          9.500          9.160          9.160          9.211         9.160

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         25.000          3.000          1.479          1.479          1.479

20  Lenjerie si accesorii de pat05 03          5.000          1.000

20  Alte obiecte de inventar05 30         20.000          2.000          1.479          1.479          1.479

20 Deplasari, detasari, transferari06            700            900            703            703            703           703

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01            700            900            703            703            703           703

20 Alte cheltuieli30          2.500          2.900          2.850          2.850          2.850         2.850

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30          2.500          2.900          2.850          2.850          2.850         2.850

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -2.215         -2.215         -2.215

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -2.215         -2.215         -2.215

85  Plati efectuate in anii precedenti si01
 recuperate in anul curent         -2.215         -2.215         -2.215
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85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01
recuperate in anul curent (SF)         -2.215         -2.215         -2.215

7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA      1.280.000      1.280.000      1.106.083      1.106.083      1.087.734     1.106.083

01 CHELTUIELI CURENTE      1.280.000      1.280.000      1.106.083      1.106.083      1.087.734     1.106.083

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        580.000        580.000        576.941        576.941        580.668       576.941

10 Cheltuieli salariale in bani01        470.000        443.500        442.653        442.653        451.930       442.653

10  Salarii de baza01 01        375.000        362.060        362.052        362.052        371.329       362.052

10  Sporuri pentru conditii de munca01 05         50.000         38.000         37.164         37.164         37.164        37.164

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         45.000         43.440         43.437         43.437         43.437        43.437

10 Cheltuieli salariale in natura02         26.500         26.250         26.250         26.250        26.250

10    Vouchere de vacanta02 06         26.500         26.250         26.250         26.250        26.250

10 Contributii03        110.000        110.000        108.038        108.038        102.488       108.038

10  Contributii de asigurari sociale de03 01
 stat         75.000         75.000         74.922         74.922         71.618        74.922

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          2.520          2.500          2.207          2.207          2.259         2.207

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
 sanatate         25.000         25.000         24.959         24.959         23.502        24.959

10  Contributii de asigurari pentru03 04
 accidente de munca si boli profesionale          1.480          1.500          1.237          1.237          1.267         1.237

10     Contributii pentru concedii si03 06
    indemnizatii          6.000          6.000          4.713          4.713          3.842         4.713

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        700.000        700.000        529.142        529.142        507.066       529.142

20 Bunuri si servicii01        414.500        402.500        315.973        315.973        304.553       315.973

20  Furnituri de birou01 01          3.000          3.500          3.392          3.392          3.392         3.392

20  Materiale pentru curatenie01 02          3.000          2.000            229            229            229           229

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03         13.500         14.500         12.266         12.266         12.266        12.266

20  Apa, canal si salubritate01 04          4.000         10.500         10.173         10.173         10.173        10.173

20  Carburanti si lubrifianti01 05        180.000        163.000        136.427        136.427        133.404       136.427
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20  Piese de schimb01 06         50.000         48.000         25.607         25.607         25.607        25.607

20  Transport01 07         20.000         20.000         14.044         14.044         14.044        14.044

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
 internet         15.000         15.000         12.297         12.297         12.297        12.297

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
 caracter functional         98.000         98.000         80.873         80.873         72.476        80.873

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
 intretinere si functionare         28.000         28.000         20.665         20.665         20.665        20.665

20 Reparatii curente02         12.000         12.000          5.986          5.986          5.986         5.986

20 Hrana03         18.000         18.000         17.785         17.785         17.785        17.785

20  Hrana pentru animale03 02         18.000         18.000         17.785         17.785         17.785        17.785

20 Medicamente si materiale sanitare04          4.000          4.000          1.191          1.191            819         1.191

20  Medicamente04 01          2.000          2.000            849            849            477           849

20  Materiale sanitare04 02          2.000          2.000            342            342            342           342

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         22.000         44.000         29.743         29.743         11.482        29.743

20  Alte obiecte de inventar05 30         22.000         44.000         29.743         29.743         11.482        29.743

20 Deplasari, detasari, transferari06          1.500          1.500

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01          1.500          1.500

20 Consultanta si expertiza12          4.000          4.000

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25
derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale          4.000          4.000

20 Alte cheltuieli30        220.000        210.000        158.464        158.464        166.441       158.464

20  Chirii30 04         10.000         10.000          3.500          3.500          6.826         3.500

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30        210.000        200.000        154.964        154.964        159.615       154.964

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE        296.730        296.730         34.080         34.080         34.080        34.080
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01 CHELTUIELI CURENTE        296.730        296.730         34.080         34.080         34.080        34.080

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        296.730        296.730         34.080         34.080         34.080        34.080

20 Bunuri si servicii01        296.730        296.730         34.080         34.080         34.080        34.080

20  Carburanti si lubrifianti01 05        100.000        100.000         23.981         23.981         23.981        23.981

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
 caracter functional        196.730        196.730         10.099         10.099         10.099        10.099

8710 ALTE ACTIUNI ECONOMICE        153.270        153.270         99.993         99.993         99.468        99.993

01 CHELTUIELI CURENTE        153.270        153.270         99.993         99.993         99.468        99.993

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL          9.750

10 Cheltuieli salariale in bani01          9.750

10  Indemnizatii de delegare01 13          9.750

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        153.270        153.270         99.993         99.993         89.718        99.993

20 Bunuri si servicii01        138.270        128.270         78.298         78.298         69.430        78.298

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09
 caracter functional         60.000         60.000         46.573         46.573         36.795        46.573

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
 intretinere si functionare         78.270         68.270         31.725         31.725         32.635        31.725

20 Reparatii curente02         10.000          8.232          8.232          8.232         8.232

20 Alte cheltuieli30         15.000         15.000         13.463         13.463         12.056        13.463

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30         15.000         15.000         13.463         13.463         12.056        13.463

9910 96 excedent/deficit  sect funct        -18.300        347.053

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
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Prevederi
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0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL     31.237.000     18.876.770      9.235.859      9.235.859      9.235.859

0002 I. VENITURI CURENTE      1.677.000      6.698.080      3.597.997      3.597.997      3.597.997

2900 C. VENITURI NEFISCALE      1.677.000      6.698.080      3.597.997      3.597.997      3.597.997

3300 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII      1.677.000      6.698.080      3.597.997      3.597.997      3.597.997

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE      1.677.000      6.698.080      3.597.997      3.597.997      3.597.997

04  Varsaminte din sectiunea de functionare      1.677.000      6.698.080      3.597.997      3.597.997      3.597.997

3900 02 II. VENITURI DIN CAPITAL         24.378         24.378         24.378

3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI         24.378         24.378         24.378

03  Venituri din vanzarea locuintelor

 construite din fondurile statului          9.078          9.078          9.078

07  Venituri din vanzarea unor bunuri

 apartinind domeniului privat al statului

 sau al unitatilor administrativ-

 teritoriale         15.300         15.300         15.300

4100 02 IV. SUBVENTII      3.942.000      4.592.690      4.230.083      4.230.083      4.230.083

4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE      3.942.000      4.592.690      4.230.083      4.230.083      4.230.083

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT      3.942.000      4.592.690      4.230.083      4.230.083      4.230.083

20  Subventii de la bugetul de stat catre

 bugetele locale necesare sustinerii

 derularii proiectelor finantate din

 fonduri externe nerambursabile(FEN)

 postaderare      3.942.000        984.830        622.240        622.240        622.240

62  Sume alocate din bugetul de stat

 aferente corectiilor financiare        199.170        199.162        199.162        199.162
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4202 65  Finantarea Programului National de

 Dezvoltare Locala      3.408.690      3.408.681      3.408.681      3.408.681

4502 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI     25.618.000      7.586.000      1.383.401      1.383.401      1.383.401

01  Fondul european de Dezvoltare Regionala     25.618.000      7.586.000      1.383.401      1.383.401      1.383.401

01   Sume primite in contul platilor

  efectuate in anul curent     25.618.000      7.586.000      1.383.401      1.383.401      1.383.401
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5002 TOTAL CHELTUIELI     33.190.510     20.830.280     10.908.906     10.908.906      1.161.728    10.908.906

01 CHELTUIELI CURENTE     32.223.380     10.596.960      3.897.422      3.897.422      3.897.422

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE     32.223.380     10.596.960      3.897.422      3.897.422      3.897.422

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        967.130     10.233.320      7.011.484      7.011.484      1.161.728     7.011.484

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        967.130     10.233.320      7.011.484      7.011.484      1.161.728     7.011.484

5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE     23.012.380      3.914.390      3.779.661      3.779.661         38.442     3.779.661

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE     23.012.380      3.914.390      3.779.661      3.779.661         38.130     3.779.661

01 CHELTUIELI CURENTE     23.012.380      1.597.620      1.597.620      1.597.620      1.597.620

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE     23.012.380      1.597.620      1.597.620      1.597.620      1.597.620

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01
Regionala (FEDR)     23.012.380      1.597.620      1.597.620      1.597.620      1.597.620

56 Finantarea nationala01 01      2.758.000

56   Finantarea externa nerambursabila01 02     18.032.000

56 Cheltuieli neeligibile01 03      2.222.380      1.597.620      1.597.620      1.597.620      1.597.620

70 CHELTUIELI DE CAPITAL      2.316.770      2.182.041      2.182.041         38.130     2.182.041

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE      2.316.770      2.182.041      2.182.041         38.130     2.182.041

71  Active fixe01      2.316.770      2.182.041      2.182.041         38.130     2.182.041

71  Constructii01 01      2.144.770      2.082.318      2.082.318      2.082.318

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport         25.577

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
 active corporale         12.553

71   Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30
  capitale)        172.000         99.723         99.723         99.723
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5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE            312

70 CHELTUIELI DE CAPITAL            312

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE            312

71  Active fixe01            312

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
 active corporale            312

6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE        232.130         90.130         81.861         81.861        340.435        81.861

6502 INVATAMANT        327.843

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        327.843

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        327.843

71  Active fixe01        327.843

71  Constructii01 01        296.563

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport         24.413

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
 active corporale          6.867

6602 SANATATE        210.000         68.000         66.899         66.899          8.684        66.899

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        210.000         68.000         66.899         66.899          8.684        66.899

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        210.000         68.000         66.899         66.899          8.684        66.899

71  Active fixe01        160.000          8.684

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport          8.684

71   Alte active fixe01 30
  (inclusiv reparatii capitale)        160.000

71   Reparatii capitale aferente activelor03
  fixe         50.000         68.000         66.899         66.899         66.899

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE         22.130         22.130         14.962         14.962          3.908        14.962

70 CHELTUIELI DE CAPITAL         22.130         22.130         14.962         14.962          3.908        14.962
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71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         22.130         22.130         14.962         14.962          3.908        14.962

71  Active fixe01          3.908

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport          3.002

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
 active corporale            906

71   Reparatii capitale aferente activelor03
  fixe         22.130         22.130         14.962         14.962         14.962

7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE        430.000        580.210        466.322        466.322         42.254       466.322

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA        430.000        230.000        116.112        116.112         40.370       116.112

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        430.000        230.000        116.112        116.112         40.370       116.112

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        430.000        230.000        116.112        116.112         40.370       116.112

71  Active fixe01        430.000        230.000        116.112        116.112         40.370       116.112

71  Constructii01 01            354

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport        100.000         32.012

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
 active corporale          8.004

71   Alte active fixe01 30
  (inclusiv reparatii capitale)        330.000        230.000        116.112        116.112        116.112

7402 PROTECTIA MEDIULUI        350.210        350.210        350.210          1.884       350.210

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        350.210        350.210        350.210          1.884       350.210

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        350.210        350.210        350.210          1.884       350.210

71  Active fixe01        350.210        350.210        350.210          1.884       350.210

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport          1.442

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
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 active corporale            442

71   Alte active fixe01 30
  (inclusiv reparatii capitale)        350.210        350.210        350.210        350.210

8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE      9.516.000     16.245.550      6.581.062      6.581.062        740.597     6.581.062

8402 TRANSPORTURI      9.516.000     16.245.550      6.581.062      6.581.062        740.597     6.581.062

01 CHELTUIELI CURENTE      9.211.000      8.999.340      2.299.802      2.299.802      2.299.802

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE      9.211.000      8.999.340      2.299.802      2.299.802      2.299.802

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01
Regionala (FEDR)      9.211.000      8.999.340      2.299.802      2.299.802      2.299.802

56 Finantarea nationala01 01      1.184.000      1.184.000        632.273        632.273        632.273

56   Finantarea externa nerambursabila01 02      7.286.000      7.286.000      1.253.552      1.253.552      1.253.552

56 Cheltuieli neeligibile01 03        741.000        529.340        413.977        413.977        413.977

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        305.000      7.246.210      4.281.260      4.281.260        740.597     4.281.260

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        305.000      7.246.210      4.281.260      4.281.260        740.597     4.281.260

71  Active fixe01        165.000      6.556.210      3.666.412      3.666.412        740.597     3.666.412

71  Constructii01 01      6.051.210      3.408.680      3.408.680        711.266     3.408.680

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport         29.331

71   Alte active fixe01 30
  (inclusiv reparatii capitale)        165.000        505.000        257.732        257.732        257.732

71   Reparatii capitale aferente activelor03
  fixe        140.000        690.000        614.848        614.848        614.848

9902 97 excedent/deficit  sect dezv     -1.953.510     -1.953.510     -1.673.047

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



-lei-  1Pag.

Denumire indicator          

A B 1

Capi-
tol

Sub-
capi- 
tol

Pa-

graf
ra-

Gru-
/

Titlu
pa

Ar-
ti-
col

Ali-
ne-
at

din anul

CONTUL DE EXECUTIE AL  INSTITUTIILOR PUBLICE  FINANTATE
 DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2015

2

Total,
din care:

din anii
precedenti

4 5

curent

Drepturi constatate
Incasari
realizate

Stingeri pe
alte cai

decat incasari

Drepturi 
constatate
de incasat

3=4+5 6 7 8=3-6-7

TOTAL JUDET

Prevederi
bugetare
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0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII        143.200        178.200         47.087         47.087         47.087

0002 I. VENITURI CURENTE         38.200         73.200         35.000         35.000         35.000

2900 C. VENITURI NEFISCALE         38.200         73.200         35.000         35.000         35.000

3300 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII         38.200         73.200         35.000         35.000         35.000

3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE         38.200         73.200         35.000         35.000         35.000

04  Varsaminte din sectiunea de functionare         38.200         73.200         35.000         35.000         35.000

3900 10 II. VENITURI DIN CAPITAL         10.000         10.000

3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI         10.000         10.000

01  Venituri din valorificarea unor bunuri

 ale institutiilor publice          5.000          5.000

50  Alte venituri din valoarea unor bunuri          5.000          5.000

4510 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI         95.000         95.000         12.087         12.087         12.087

02  Fondul Social European         95.000         95.000         12.087         12.087         12.087

01   Sume primite in contul platilor

  efectuate in anul curent         95.000         95.000         12.087         12.087         12.087
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5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII        582.620        617.620         47.045         47.045        169.567        47.045

01 CHELTUIELI CURENTE        512.620        125.000         42.087         42.087         42.087        42.087

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE        512.620        125.000         42.087         42.087         42.087        42.087

70 CHELTUIELI DE CAPITAL         70.000        492.620          4.958          4.958        127.480         4.958

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         70.000        492.620          4.958          4.958        127.480         4.958

6510 INVATAMANT         95.000        130.000         47.045         47.045         46.009        47.045

01 CHELTUIELI CURENTE         95.000        125.000         42.087         42.087         42.087        42.087

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE         95.000        125.000         42.087         42.087         42.087        42.087

56 Programe din Fondul Social European (FSE)02         95.000        125.000         42.087         42.087         42.087        42.087

56   Finantarea externa nerambursabila02 02         95.000        125.000         42.087         42.087         42.087        42.087

70 CHELTUIELI DE CAPITAL          5.000          4.958          4.958          3.922         4.958

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE          5.000          4.958          4.958          3.922         4.958

71  Active fixe01          5.000          4.958          4.958          3.922         4.958

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport          3.922

71   Alte active fixe01 30
  (inclusiv reparatii capitale)          5.000          4.958          4.958          4.958

6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA            778

70 CHELTUIELI DE CAPITAL            778

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE            778

71  Active fixe01            778

71   Alte active fixe01 30
  (inclusiv reparatii capitale)            778
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7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA         70.000         70.000         20.043

70 CHELTUIELI DE CAPITAL         70.000         70.000         20.043

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         70.000         70.000         20.043

71  Active fixe01         70.000         70.000         20.043

71  Constructii01 01         15.000         15.000

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport         28.000         28.000

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
 active corporale          7.000          6.500

71   Alte active fixe01 30
  (inclusiv reparatii capitale)         20.000         20.500         20.043

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE         69.122

70 CHELTUIELI DE CAPITAL         69.122

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         69.122

71  Active fixe01         69.122

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport         69.122

8710 ALTE ACTIUNI ECONOMICE        417.620        417.620         33.615

01 CHELTUIELI CURENTE        417.620

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE        417.620

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01
Regionala (FEDR)        417.620

56 Cheltuieli neeligibile01 03        417.620

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        417.620         33.615

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        417.620         33.615
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Denumire indicator          

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- 
tol

Pa-

graf
ra-

Gru-

/
Titlu
pa

Ar-

ti-
col

Ali-

ne-
at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati 

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legale
de platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite  de 
angajament

6

71  Active fixe01        417.620         33.615

71  Constructii01 01        417.620

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
 transport         32.110

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
 active corporale          1.505

9910 97 excedent/deficit  sect dezv       -439.420       -439.420             42

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



H O T Ă R Â R E A   Nr.15
din 25 februarie 2016

privind: aprobarea Conturilor de execuţie ale bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca pe anul 2015.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2016;
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 2015, aprobate prin Ordinul Ministrului

Finanţelor Publice nr.4075/2015 și completate prin Ordinul M.F.P. nr.32/2016;
-referatul de aprobare al primarului, rapoartele unităţilor 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 preuniversitar de stat pe  anul 2014;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 alin.(1) lit.b) din

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului  Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca  pe anul 2015,
cuprinzând venituri/cheltuieli bugetare iniţiale în sumă de 2.579.300 lei, venituri/cheltuieli bugetare definitive în sumă
de 3.001.700 lei, încasări realizate/plăţi efectuate în sumă de 2.992.675 lei; venituri/cheltuieli autofinanțate iniţiale în
sumă de 57.000 lei, venituri/cheltuieli autofinanțate definitive în sumă de 73.891 lei, încasări realizate în sumă de
41.158 și plăţi efectuate în sumă de 41.157 lei, potrivit anexelor nr.1 și 1a.

Art.2.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca  pe anul 2015,
cuprinzând venituri/cheltuieli bugetare iniţiale în sumă de 1.718.400 lei, venituri/cheltuieli bugetare definitive în sumă
de 2.088.900 lei, încasări realizate/plăţi efectuate în sumă de 2.016.668 lei; venituri/cheltuieli autofinanțate iniţiale în
sumă de 100.000 lei, venituri/cheltuieli autofinanțate definitive în sumă de 161.410 lei, încasări realizate 77.118 lei și
plăţi efectuate în sumă de 77.076 lei, potrivit anexelor nr.2 și 2 a.

Art.3.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Şcolii Gimnaziale Plopu pe anul 2015, cuprinzând venituri/
cheltuieli iniţiale în sumă de 887.300 lei, venituri/cheltuieli definitive în sumă de 981.500 lei, încasări realizate în
sumă de 98.500 și plăţi efectuate în sumă de 978.604 lei, potrivit anexei nr.3.

Art.4.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Grădiniţei Ianca pe anul 2015, cuprinzând venituri/cheltuieli
iniţiale în sumă de 427.000 lei, venituri/cheltuieli definitive în sumă de 488.900 lei şi încasări realizate/plăţi efectuate
în sumă de 486.952 lei, potrivit anexei nr.4.

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.

Art.6.-Conturile de execuţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în sinteză pe indicatori, sunt
prevăzute în anexele nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Dorian  DĂNĂILĂ Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
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Liceul Teorclic,,Corrstanlin Angelescu,,
Ianca

Ahexi ht. 1 la H,C,L. Ne l5 f 2,o /t

Raport
prfuind contul de aceculie a bagetului pe anul 2015

In anul 2015 bugetul aprobat initial a fost de 2.579.300 lei, din care, oost standard
2.492.200 lei iar din bugetul local - 87.300 lei.

La finele anului 2015 bugetul realizat a fost de 2.992.675lei din care cost standard
2,905.372lei iar buget local 87.300 lei dupa cum unneaza:

- Cheltuieli de personal - 2.227.300 lei din care transport cadre didactice 27,300 lei alocat
din bus€tul local.

- 292,OOO lei cost/ elev.
- 60.000 lei alocat din bugetul local

TITLUL I - Cheltuielile de personal cuprind pldlile salariale pentru cei 93 salariali ai
unit4ii $colare in perioada ianuade - decembrie 2015 (67 cadre didactice,T didactic auxiliaf,lg
nedidactic), impi4ite pe alineate astfel:
10.01 -2.101.957Iei.

10.01.01 - salarii de bazd - I .955.249 lei,
10.01.06 - alte sporuri (fidelitate) - 5.935 lei,
10.01.10 - fond pentru posturi ocupate prin cunul - 18.165 lei
10.01.11 - fond aferent plagi cu ora ( 8,39 normef 122.608lei.

La art. 10.02.05 transport de la qi pAnila locul de munce, suma cheltuiti a fost de 27.300
lei, pentru cele 20 cadre didactice care fac naveta de la Brdila.
10.03 -51l.4l8lei
- 10.03.01 - Contribuliide asigurdri sociale de stat (15,8o/o) 369.372 lei,

10.03.02 - Contribulii de gomaj (0,5Yo) - 9.579 lei,
10.03.03 - Contribulii de asigurdri sociale de senetate (5,2%) 108.285 lei,
10.03.04 - Contribulii de asiguriri pentru accidente de muncd 9i boli profesionale (0,297

%\ - 4.484lei-
10.03.05 - Contuibutii pentru concedii $i indemnizalii (0,85%) - 19.698 lei.

- Bunuri $i sewicii
- Burse



TITLUL II. Bunuri si servicii - 292.000 leidin care:
20.01-275.774lei

- 20.01.01 - firrnituri de birou - 6.226 lei
- 20.01.02 - materiale de curtrlenie 20.643 lei( igienizare 9i dezinfectie p nveruire a

tuturor spatiilor existente in unitAfle $colare din Ianc4 periqoru, Tr. Filiu, Beilescu)
- 20.01.03 - incdlzit,iluminat $i fo(d moricd- 151.824lei
- 20.01.04 - apd"aanal $i salubritate _21.903 lei
- 20.01.05 - carburanli qi lubrefianli - 5.542 lei
- 20.0 I .06 - piese de schimb - 2.972 lei
- 20.01.08 -po$tl,telecomunicafii,radio,tv,intemet- 12.229 lei
- 20.01.09 - maleriale gi prestiri de servicii cu caracter function al - 21.309 lei

contractul ds service gi intrelinere oentale termice - autorizatii IscIR - derati;, incdrcat stingetoare,
vidanjare grupuri sanitare)

-20.01.30 - alte bunuri $iservicii pentu lntelinere $i tunclionarc _33,22j lei(programul de contabilitate, examenul de bacalaureat - competenle aigitare, asigurarea necesarurui de
materiale pentu repaxarea gi mentinerea rn staxe d€ firnctionare a spali or 9i mo-biliemlui din dotarc,
contribulie persoane cu handicap)

Art. 20,02 Reparatii curente - 3.500 lei ( reparatii acoperis liceu)
- 20.05.30 -Bunuri de natura obieotelor de inventar _ 9.224 lei
- 20.06.01 - Deplasdri- 3502 lei

TITLUL IX. Alte cheltuieli - burse _ 60000lei (158 burse sociale x 30lei,9 burse merit
x50 lei,4 burse boald x 30 lei, 1 bursa performantd x 60lei)

, , ,, li,1r1",f.T-l:te..prevederile.bugelarc initiale au fost de 57.000 lei , venituri din anii precedenli 16.891rer lar cnettutetrle eteclive au lbst de 4l.157 lei dupa cum urmeaza:
-Titlul II. Bururi si sericii - 41.157 lei

20.01. -20.6631ei
20.01.03-Incalzit , iluminat si forta molrica -901 lei.
20.01.04 -Apa, canal si salubritate -727 lei
20.01.06- Piese de schimb -2000 lei.
20.01.08 -Posta, telecomunicatii , intemet- 251 lei
20.01.0g-Materiale si p.estari seruicii cu caracter functional-4839 lei
20.01.30 -Alte bunuri si servicii penhu intretinere si functionare_l 1,945 lei.
20.03 -10.542lei
20.03.01 - Hrana -t0542 lei
20.05 - 9952 lei
20.05.30 - Obiecte de inventar 9952 lei.

ADM FINANCIAR,
Ec. Alexe Maria
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LICEUL TEHNOLOGIC ,. NICOLAE ONCESCU" Prim*r.ia Ora$ufrGnia
-  J i ] t r$lgl  B{! i la -

dflresicrrer ia Nr. l.?'Yf.t
zun" -l$iuna ..p,*qn..*'-o#.

LICEIJL TEHNoLoGIc ,NICOLAE ONCESCU",ou sediul in or. Ianca, str. Brailei nr. 13, este
reprezentata de director plof, Gherase Eliusabeta si adm. financiar -ec. Baciu Daniela.

In atrul 2015 structura scolara a cupdns patru fome de invatamant: Drimax, qimnazial. liceal -

cursuri de zi si cursuri serale si scoala profesionala - cu un nr total de 510 elevi inscrisi la inceputul aaului
scolar 2015-2016.

La finele anului 2015, structura de personal a cupdns urmatoarele posturi ; pe1qq4Al!!l9p!9-
34,87 posturi ; penonal didactic auxiliar : 6,5 posturi si personal nedidactic 1 0,50 posturi, total posturi = 51,87.

In anul2015 creditele bugetare initiale au fost de 1.718.400 lei. din care:
-cheltuieli de personal 1.501.000 tei
-transport 25.4001ei

| .526-400 lei
168.000 lei
24.000 lei

RAPORT
PRIVIND CONTUL DE EXECUTIE A BUGE

PE ANUL 2OI5

Total ch personal
-bwuri si servicii
-transferud -bursa

La finele anului 2015 creditele definitive au fost de 2.088.900 lei. din care :
-cheltuieli de personal 1.801.5001ei
-transport 25.4001ei

Total ch personal
-bunud si servicii
-transferuri -buse
-investitii

Platile nete inresistrate au fost de 2.016.668 lei din care:
-cheltuieli de personal 1.800.555 lei
-ransnor 24.2841ei

Total ch pers
-bunuri si servicii
-transferuri btrrse
-investitii

- incasari diverse 3.622\e i ;
incasari sponsorizare Petrom 25.000 lei ;

1.826.900 lei
168.000lei
24.000 lei
70.000 lei

1.824.839lei
167.989 lei
23.8401ei

0 lei

Cheltuielile de oersonal cuprind platile salariale si hotaraxile judecatoresti in bani (din cote TVA)
pentru angajatii unitatii in perioada ian-dec 2015 : salariile de incadrare si sporurile aferente conform legislatiei

in vigoare-, indemnizatiile de concedii de odibna si concedii medicale. Din bueetul local au fost achitate sumele

aferente navetei cadrelor didactice (Chelt salariale in natua)
Cheltuielile pentru bunuri si servicii cupdnd platile pentru gaze, energie electric4 apa potabila

.i *ata, post4 fir-itoti de bi.on, maledale pentru curatenie, alte materiale si prcstari servicii, precum si plalile

efectuate pentu repamtii curente, obiecte de inventff si deplasaxi cadrc didactiae .

EgMb au fost platite unui ff mediu 75 de elevi, pe categoriile prevazute de lege : burse de merit

si buse sociale litera..c".
La venitudle extrabueetare s-au realizat incasari in suma de 77. I 1 8 lei, provenite din :

incasari Droiect Asociatia CID l2.087lei ,
hansfer P maria
titlu de

,076 lei, rezultand un excedent de 42 lei,

ADM. FINANCIAR,
EC. BACIU DAMELA

excedent 2014



LICEUL TEHNOLOGIC,,NICOLAE ONCESCU"
IANCA

A N E X A N R . 2 .
LA H.C.L NR.l6 /25.02.2018

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIEU
PENTRU ANUL2015

ARTICOL
BUGETAR

DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI
BUGETARE

INITIALE

PREVEDERI
BUGETARE
DEFINITIVE

REALIZATE

IOTAL VENITURI, CliN CArc: 2.084.900 2.016.558
Sume alocate din tva: 1.669.000 1.969.500 1.958_5{4

t 0 lheltuieli de De6onal 1.501.000 r.601.500 1.800.555
20 Bunuri si servicii ,168.00c 168.000 167.98!

Sume alocate din buqetul local Eentru: 19.100 11g.ltto 4E.121.lo.o2 Cheltuleli salariale in natura, din care: 25.404 25,400 4.2a1
10.02.05 Transport la si de la locul de munca 25.104 25.400 a.2u
59,01 Burse 24.OOA 24.OOO 23.44C
71,01 0 70.000
ARTICOL
BUGETAR

DENUMIRE INDICATORI CREDITE
BUGETARE

INITIALE

CREDITE
BUGETARE
DEFINITIVE

PLATI
NETE

TOTAL CHELTUIELI FUNCT+DEZV. 1.718.,100 2.088.900 2.016.568
) l CHELTUIELI CURENTE '1.7 t8.400 2.018.900 2.016.668
t 0 Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL 't.526.400 1.626.900 1.824.839
t0.01 Cheltuiell srlariale in bani 1.226.10A 1.436.55C 1.435.693
10.01.01 ia lar i ide baza 1 . 1 1 9 . 1 0 C 1.336.950 1.336_'113
10_01.02Salarjide me t 0 0 0
10.01.03 Indemnizalii de conducere 0 0 0
10.01-04 0 0
10.01.05 Sporu pentru conditiide munca 0 0
10.01.06 7.000 6.830 6.81,4
10.01.08 0 0
10.01.10 Fond penlru Dosturi ocuDate orin cumul 0 0 (
1 0 . 0 1 . 1 1 Fond aiercnt Dlatii cu ota 70.000 92.770 92.76e
10.01.30 30.000 0 c
r0.02 Cheltuieli salariale In natu6. din care: 25.400 25.100 21.284
10.02.05 Ifansoorlul la side la loclrlde munca 25.400 25.400 24.2U
r0.03 contributii 271.900 364.95C 364.862
10 03.01 lontdbuiii de asiourari sociale de stat 193.00C 258.38C 254.362
10.03.02 onlibutiide asiourari de somai 6.00c 6.78C 6.755
10.03.02 Conlributii de asioura sociale de sanalate 63.500 74.49C 74.464
10.03.04 Coniributiideasio.ot.acc. muncasi bolio.of 2.200 2.62C 2.608
10.03_05 Cont bulii pentru concedii si indemnizatii 10_200 22.68C
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 168.000 168,000 167,989
20.01 Bunuri si 6ervlc ll 145.000 158.172 158.163
e0.01.0'l 5.000 5.212 5.211
zo_01.o2 Mateiale pentru curaienie 3.000 3.971 3-969
20_01.03 Incalzit. iluminat siioda mot ca 100.000 119.624 119_623
t0.01.04 Apa, canal,salubritate 8.000 8.676 8.675
20.01_05 Oarbutanli si l!britianti 0 0 0
20.01.07 0 0 0
20.01.08 ,osb, lelcomunic€rii,radio,tv,intemet 0 0 0
20_01.09 Matedale si prestafi cu caractef functional 7.0001 12_7351 12.732
20.01.30 Alte bunu siseruiciiDenlru inh sifuntioana 22.0001 7.954 7.953



r0.02 15.000 2,756
20.04 Medlcamente si materlale sanitare 0 0 0
20.04.04 Dezinfeclanti 0 0
20.05 Bunurlde natura oblectelor do inventar 3.000 6.041 6.0it0
20.05.30 Alte obiecte d6 inventa. 3.000 6.041 6.040
r0.08 oeDlasari.detasari. traft ferarl 4.000 1.031 1.031
20.06.01 Deplrsan ideme,detasari, transferai 4.000 1.031 1.031
20.1,1 Carg. Dublicatll sl mat Documcntare 1.000 0
t0.13 Preaatlre Drofeslonala 0 0 0
a0.1zt 0 0 0
tg TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 24.000 24.OOO 23,441
t9.0'l BURSE 24.000 24-000 23_Ut
71,01 0 70.000
71.01.01 Conslructii 0 70_000

OIRECTOR,

;;,,i.::;i":; ,

ADM- FINANCIA

EC.BACIU DANIELA



LtcEUL TEHNOLOGtC,,NtCOLAE ONCESCU"
IANCA

ANEXA NR. 24-
LA H.c.L NR.lfl25.02.2016

EXECUTIA BUGE|ULUI DE VEMruH g CHELTUIELI
PE NTRU AUTOFINANTATE ANUL Ml 5

AttItcoL
BUGETAR

OENUMIRE INDICATORI
BUGETARE

INITIALE

PREVEDERI
BUGETARE
DEFINITIVE

INCASARI
REALIZATE

I u t aL vENt I uRt, clin carc: 100.000 161.110 77,114t6.50 5.000 5.00c
17.0't.00 sponsoriza.e Petron 0 25.00c 25.00(17.50.00 lransfe. Prirharia lanca 0 30.000 30.00c[5.02.03 p.ofinanLre Asoclatia CtD 95.000 95.000 12.O477,1.00.00 Utlu de valoare 0 5.000 5.00!

e'(cedent2014 0 1.410 1.109
ARTICOL DENUMIRE INDICATORI CREDITE CREDITE PLATI
BUGETAR BUGETARE BUGETARE NETE

INITIALE DEFINITIVE
,100.000 151.414 77.0760 l HELTUIELI CURENTE 5.000 31.410 30.03120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5.000 31.410 30.03120,01 Bunuri si6ervicii 5.000 21.910 20.531

20.01.01 0 0 0zo.o1.o2Male ale pentnr curatenie 0 0 020.01.03 nc€lzil, iluminat si forta motrica 0 020.01.04 cpa, canal, salub tate 0 0
20.01.05Carbutanli si lubriJianti 0 0 020.01.07Transpod 0 0 020.01.08 Posta, relcomunicrrii,ra.ioFJ;Gma 0 0 020.01.09 Mater8le si preslari cu caracter functional 0 0 0z0_01.30 qfie bunud si servicii Dentru intr. $ funrioana 5.000 21.910 20.53120.02 0 0 0

'6Ena
Meoicamente st mateaire sinitaE 0 0 0
Dozinlectanli 0 020.05 Bunurr ae natu ra obieiGroi ailivenur- 9.500 9.500

20.05.30 Alte obiecte de inventaf 9_50C 9.50020.06 Doplasarid€tasari. transferari ! 0 020.06.01 Deplasari inteme,derasari, transferari c 0 020.11 Carti, pulrlicatii sl mat. Documontare 0 0 0
Pregatire Drolesionala 0 0

20.14 0 c
TITLUL IX ALTE CHELTUIELi 0 0 !59,0'l 0 0 c

0 5.000 4.958
21.01.30 0 5.000 4_958

Proiecte cufinantare din fonduri externe
nerahbursablle(FEN) postaderare

95.000 125.OOC

DIRECTOR, ADI\4. FINANCIAR, K
//)'.fiii,:-

EC.BACIU DANIEI-A



F.i i 'nir i? Orail i$i lanca
rud.lu! Bii ita

krcristrat ta tl,r 1193.1.

SCOALA GIMNAZIALA PLOPU

RAPORT
PRIVIND CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI

PE ANUL 2015

SCOAIA GIMNAZIALA PLOPU, cu sediul in
Ianca, judetul Brail4 este reprezentata de director -prof.

770.300lei
87.000 lei
30.000 lei

0 lei

sat Plopu, oras
Negoita Mihai

Liviu si adm. financiar - ec. Baciu Daniela.

In anul 2015 creditele anrobate initial au fost in surna totala
de 887.300 lei. resnectiv :

-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
-alte cheltuieli-burse
-cheltuieli de capital

La finele anului 2015 creditele definitive au fost in suma
totala de 981.500 lei. respectiv:

-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii

-alte cheltuieli-burse
-cheltuieli de capital

864.500 lei
87.000 lei

30.000lei
0 lei

Platile nete inresistrate in anul2015 au fost in suma totala de
978,604 lei. resnectiv :

-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
-alte chelhrieli-burse
-cheltuieli de capital
- plati efectuate in 2014 si recuperate -1,779lel

Cheltuielile de personal cuprind platile salariale pentru
angajatii unitatii, in perioada ian-dec 2015 : salariile de incadrare si sporurile
aferente conform legislatiei in vigoare, indemnizatiile de concedii dJ odihna

863.389 lei
86.994 lei
30.000 lei

0 lei

Z!u a.,,, lG. iu&,,,9*nll., Lsl[,-



si concedii medicale, traffport cadre didactice si c/v hotararilorjudecatoresti
cuvenite a fi platite in anul 20 I 5 .

Cheltuielile nentru bunuri si servicii cuprind platile pentru
combustibilul solid, energie electrica, apa potabila, posta-telefon, fumituri
de birou, materiale pentru curatenie, alte materiale si prestari servicii,
reparatii curente, obiecte de inventar si deplasarile cadrelor didactice
efectuate in anul 2015.

Bursele sociale au fost platite unui nr de 81 elevi, reprezentand
burse sociale, ahiburea lor avand la baza legislatia specifrca .

ADM. FTNANc?zfl

nu
EC. BACru DANIELA



SCOALA GIMNAZIALA PLOPU
IANCA, SAT PLOPU, JUD. BRAILA

ANEXA NR. 3
LA H.c.L NR.{/ 2s.02,20i6

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2015

ARTICOL

BUGETAF
UENUMII{E INL'I(jAI UT{ Pl{EVEUEI{l

BUGETARE
INITIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI
REALIZATE

TOTAL VENITURI, d,, care; E87.300 981.500 981.500
Sume alocate din tva: 850.000 944.200 9/t4.200

1 0 Cheltuieli de Dersonal 763.000 857.200 857.200
20 Bunuri si servicii 87.000 87.000 87.000

Sume alocate din buaetul local Del 37.300 37.300 37.300
10.02 Cheltuiel i  salariale in natura, din ci 7.300 7.300 7.300
10.02.05Transport la si de la locul de mun( 7.300 7.300 7.300
59.01
ARTICOL
BUGETAF

Burse
DENUMIRE INDICATORI

30.000
CREDITE

BUGETARE
INITIALE

30.000
CREDITE

BUGETARE
DEFINITIVE

30.000
PLATI
NETE

0 l CHELTUIELI CURENTE 887.300 981.500 978.604
1 0 Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAI 770.300 864.500 863.389
10.01 Cheltuieli salariale in bani 595.000 688.900 687.952
10.01 .01Salarii de baza 538.000 427.960 627.086
10.01.02Salarii de merit 0 0 0
10.0 t .03lndemnizatii de conducere 0 0 0
10.01.04Spor de vechime 0 0 0
10.01 .05SDoruri oentru conditii de munca 6.500 0 0
10.01.06Alte sporuri 8.700 19.170 '19.150

10.01.08Fond de oremii 0 0 0
10.01 .10Fond pentru oosturi ocuoate orin cun 14.500 18.1't 0 18 .108
10.0 ' t .11Fond aferent platii cu ora 24.000 23.160 23.108
10.01 .30AIte dreDturi salariale 3.300 500 500
10.02 Cheltuieli salariale in natura, din c 7.300 7.300 7.300
'10.02.05Transportul la side la loculde munca 7.300 7.300 7.30C
10.03 Contributii 168.000 168.300 r68.r37
10.03.01Contdbutii de asiourari sociale de stat 128.10C 123.140 123.0U
10.03.02Conlributii de asiourari de somai 3.00c 3.260 3.237
10.03.02Contributiide asiqurari sociale de sanatE 31.00c 35.810 35.778
10.03.04Conldbutiide asio.ot.acc. munc€ siboli r 90c 1.123 1.098'10.03.05Contributii penku concedii si indemnizali 5.00c 4.967 4.960
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 87.000 87.000 86.994
20.o1 Bunuri si servicii 55.00c 65.446 65.443
20.01.01Fumitud de birou 3.00c 1.650 '1.649
20.01.02Matedale oentru curatenie 5.000 5 .414 5.414



20.01.03lnc€lzit. iluminat si forta motrica 30.000 35.330 35.330
20.01.04 Apa, canal, galubritate 4.000 2.96C 2.959
20.01.05Calburanti si lubrifianti 0 26C 260
20.01.07fransport 0 c 0
20.01.08Posta. telcomunicatii.€dio.tv.internet 2.000 1.56C '1.560

lu.ol .og Matedale si Drestafi cu caracterfunction 6.000 3 . 1 1 t 3 .115
20.01.30Alte bunud siseMcii pentru ink. situntir 5.000 15.157 15 .156
20,o2 Reoaratii curente 25.000 18.358 18.357
20.o4 Medicamente si materiale sanitare 0 0 0
20.04.04 Dezinfectanti 0

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inv 5.000 640 639
20.05.30AIte obiecle de inventar 5.000 040 639
20.06 DeDlasarl.detasarl. transferari 2.000 2.555
20.06.01DeDlasad interne.detasari. hansferari 2.000 2.556
20,11 Carti. Dublicatii si materiale docun 0 0 0
20.13 PREGATIRE PROFESIONALA 0 0 0
20,14 PROTECTIA MUNCII 0 0 0
EO TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 30.000 30.000 30.000
59.01 BURSE 30.000 30.000 30.00c
71,01 ACTIVE FIXE 0 56.500 56.397
71.01.O1CONSTRUCTII 0 41.500 41.50C

7t.0,1.30ALTE ACTIVE FIXE 0 15.000 14.897

85.01.01
PLATT EFECTUATE lN ANll PRECEDEIIII

0 0 -1779SI RECUPERATE

DIRECTOR, ADM. FINANCIAR,
EC.BACIU DANIELA

?i rV''t: ,l3i
It..l;**l



GRADINITA CA PROGRAM NORMAL
IANCA An nr. 4 la H.CL. nr./1/2o/6

Primiria OEs it l i i i l
^ Julrctut Eiri iJa
inreg istrat la irtr, //,t/J..

Ziua....l.6..Luna.9*. ttn*9 lk..
Raport

privind contul de execufie a bugetului pe anul2015

In anul 20 I 5 creditele aprobate iniJial au fost in sumi de 427,000 lei, imp64ite pe
urmatoaxele articole bugetare:

-Cheltuieli de oersonal - 368.000 lei ,
-Bunuri gi servicii - 59.000 lei

La sfer$itul anului 20 1 5 creditele definitive au fost in sum6 de 486.952 lei,
dupdcum urmeaza:

- Cheltuieli de personal - 427 .952lei
- Brmuri qi servicii - 59.0001ei

TITLUL I - Cheltuielile de personal - cuprind pldJile salariale pentru cei 13
salariali ai unitdlii qcolare in perioada ianuarie - decembrie 20l5,impartite pe
alineate astfel:

TOTAL -427952 LEI din care:
10.01-338537lei d.c:

10.01.01 -Salarii debaza -336361 lei
10.01.06 -Alte sporuri - 963 lei
10.01.11 -Plata cu on -1213lei

10.03.-89415 lei d.c:
10.03.01 -Contributii asigurari sociale de stat(15.8%)- 626501ei
1 0.03.02 -Contributii de somaj(0,5%)- I 385 lei
10.03.03 -Contributii asigurari sociale de sanatate (5,2%:o)-17599 lei
10.03.04 -Contributii de asigurari pentru accidene munca si boli

profesionale(0. 1 87)-576 lei
10.03.06-Contributii pentru concedii si indemnizatii(O.85%)-7205 lei

TITLUL II -Bunuri si servicii - cuprind pldJile efectuate pentru acoperirea
consumului de energie electricd, gaz metan, apd potabild, fumituri de birou, materiale
de cuxiFnie, materiale gi prestdri de servicii cu caracter funclional,alte bunuri $i
servicii pentru inhelinere gi funclionare, dupa cum urmeaza:



TOTAL -59000 LEI din care:
20.01 Bunuri si servicii -52085 lei

20.01.0l-Fumituri de btou -2494 lei
20.01.02-Materiale pentru curatenie -5829 lei
20.01.03-Incalzit, iluminat si forta motrica -l9704lei
20.01.04-Apa ,canal, salubritate -875 lei
20.01.09- Materiale si prestari sevicii ou caracter functional -4573lei
20.01.30-Alte brmuri si servicii pentru intretinere si functionare- 18610 lei.

20.05-Obiecle de inventar -3456 lei
20.05.30 -Alte obiecte inventar-3456 lei

20.06- Deplasari -1876 lei.
20.06.01 - Deplasari -l 876lei

20.30- Alte cheltuieli -1583 lei
20.30.04 Chirii -1583 lei.

FINANCIAR,
Alexe Maria

Inv
Yr

i

ADM.
Ec.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.16
din 25 februarie 2015

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2015.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
februarie 2016;

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 2015, aprobate prin

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.4075/2015 și completate prin Ordinul M.F.P.nr.32/2016;
-referatul de aprobare al primarului, raportul 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 2015.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2015, după cum urmează:

Denumirea
indicatorului

Prevederi
iniţiale (lei)

Prevederi
definitive (lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate (lei)

Venituri 1.350.000 1.350.000 1.108.851
Cheltuieli 1.350.000 1.350.000 1.106.083

(2) Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice  pe anul 2015, în sinteză, este
prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Dorian  DĂNĂILĂ Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
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CONSILIUL LOCAI, AL ORA$IJLUI IANCA
DIRECTIA SERVICIILOR PUBLICE
Romania,s15200 Brdil4lanca, S!r. cerii nr.6
Telfa\ 40-239-668806; dsp ianca@vahoo.corn

cF RO 13985051

Raport

Privind aprobarca execuliei bugetare a Direcliei Seviciilor Publice lanca, pe anul2015.

Directia Serviciilor Publice cu sediul in Oragul lanca, Str. Gerii nr.6 prin reprezentant legal,
ing.Dumitrache Anca, propune spre aprobare Consiliului Local gi domnului Primar al oragului lanca
contul executiei bugetare pe anul 2015, prezentand urmdtoarele concluzii:
- cu 0 importanla ierarhicd superioara in structura bugetard, veniturile curente au fost realizate in
propo(ie de 85,970, in cregtere cu 1,12o/o .apotlalla anul 2014, o crestere relativ nesemnificativd la
prima vedere, pe fond insd, reprezinta echilibrul creat intre permanenta preocupare de menlinere a
numerului de utilizatori gi posibilitatea reale de a oferi servicii intr-o evolulie calitatjvd coroborata cu
obligativitatea legislative privind autorizatiile $i licentele reglementate, indiferent de natura serviciului
oferit.
- gradul de incasare al veniturilor este de 83,4% , in scddere cu 8,28% fate de anul precedent,
influientat in minus gi de insolvenlele unor persoane juridice contractate pe activiteli diverse ( SC
Agrimon, SC Draymon gi TMUCB Bucuregti).
- in balanla veniturilor realizate au fost angajate costuri cuodinamicdcevariazaintrell,s% gi 97%
dace analizavizeaze capitolele bugetare si intr-un procent de 82 % dacd ne raportim la sectiunea de
cheltuieli, per total, intr-o usoard scedere fa16 de anul 2014 sau cu 15% fali de anul 2013, iezultand
astfel o execulie bugetare in excedent.
- in structura cheltuielilor, in anul 2015 a fost o cregtere medie cu 10% pe segmentul celor de personal,
cu motivatia prevederilor legislative pe aceaste spele gio diminuare medie cu 13% pe segmentul celor
cu bunuri 9i servicii dac5 ne raportdm la anul 2014 sau cu 27% daca ne raportdm la anul 2013.
- raportate la prevederile bugetare din anul 201 5, costurile de personal au fost angajate intr-un procent
de 99,3%, 9i de 72,5% pe segmentul bunurilor si serviciilor, segment aflat intr-o involutie constanti cel
pulin in ultimii trei ani. Este prezent5 astfel realitatea cd nu intotdeauna prevederile bugetare sunt
angajate in totalitate gi ce existe o eficienli economici a instituliei, in raport cu angajarea tuturor
necesit6tilor unei funcfionari normale, la standarde actuale.
-avand un locbinedefinit ca importanld, in sfera serviciilor de utilitifi publice, menlionem faptul cd
in anul 2015 - Directia Serviciilor Publice a decontat taxe gi contribulii cStre bugetul local gi bugetul
consolidat al statului intr-un procent de 36% din totalul cheltuielilor angajate, 3170 reprezent6nd
segmentul bunurilor si serviciilor, 31% salarii nete ;i 2 % capital. De asemenea, au fost stinse toate
arieratele,

Execulia bugetarS a instituliei, cu date concrete, se regdsegte in anexele atagate,
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H O T Ă R Â R E A   Nr.17
din 25 februarie 2016

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din
subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2015.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
februarie 2016;

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 2015, aprobate prin

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.4075/2015 și completate prin Ordinul M.F.P.nr.32/2016;
-referatul de aprobare al primarului, raportul Unității de Asistență 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 Unității de Asistență Medico Socială pe  anul 2015.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2015, după cum urmează:

Denumirea
indicatorului

Prevederi
iniţiale(lei)

Prevederi
definitive(lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate(lei)

Venituri bugetare 760.000 760.000 743.072
Cheltuieli bugetare 760.000 760.000 743.072
(2) Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2015, în

sinteză, este prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie

de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Dorian  DĂNĂILĂ Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
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RAPORT,
PRIVIND CONTUL DE EXECUTIE

A BUCETULUI U.A.M.S. IANCA PE ANUL 2015

La inceputul anului 2015 creditele initiale aprobate pe total unitate, au fost in sumd de

760.000 lei, din care:
- Subvenli i de la Bugetul Local : 488 000 lei;
- Subveniii de la Bugetul de Stat prin Direclia de Sdnatate Publici Bfdila: 1 52 000 lei
- Contribulii ale persoanelor asistate: 120.000 lei'

La sfer$itul anului 2015 creditele definitive pe total unitate au fost in suma de 760 000 lei' din

care:
- Subvenlii de la Bugetul Local i 488 000 lei;
- Subvenlii de la Bug;tul de Stat prin Direclia de Sdntrtate Publicd Brdila: 152 000 lei
- Contributii ale persoanelor asistate: 120 000 lei'

incasdrile realizate la sferlitul anului 2015 au fost in sume de 743 072 lei:

- Subven.tii de la Bugetul Local : 478,1521et;
- Subveniiide la Bu;etul de Stat prin Direclia de SAnState Publice Briila: 149 829 lei
- Contributii ale persoanelor asistatel I 15 091 lei'

Cheltuieli le pe anul 2015 aprobate fi realizateaufostinsumade743072lei,dincare:

- Cheltuieli de personal 481.376 lei pentru un numar de 20 de salariati' din care:

398.099Iei
83.277 lei

- Salari i
- cote salarii

- Cheltuieli materiale ti servicii 261 696 lei:
- furnituri de birou
- materiale pentru curdlenie
- incdlzit, iluminat $i fo(e moftice
- apa, canal $i salubritate
- carbutanli $i Iubrefianli
- materiale $iprestiri servicii cu caracter func{ional
- alte bunuri gi servicii pt intretinere $i funclionare
- alimente
- medicamente
- materiale sanitare
- bunuri de natura obiectelor de inventar
- deplaslri
- alte cheltuieli cu bunuri gi servicii

Aldturat anexem contulde executie a bugetului U.A.M.S IANCAladatade31 12 2015'

CONTABIL $EF,
OCHIAN-I\,'IIR,ON N4 I RELA

1.503 lei
8.229 lei

73.666 lei
11 .862 le i

1 1 7  l e i
21 .720 lei

| .4'7'7 lei
I15 .091 le i
7.839 lei
9 . l60 le i
1.479 lei

703 lei
2 .850 le i

DIRECTOR,
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H O T Ă R Â R E A   Nr.18
din 31 martie 2016

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din
data de 31 martie 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 31 martie 2016;

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.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea

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

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 31 martie 2016, care va
semna hotărârile aprobate în această ședință, procesul verbal al ședinței, precum
şi orice alte documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea
următorului președinte de ședință.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Liviu DRAGOMIR Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A   Nr.19
din 31 martie 2016

privind: organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren intravilan din domeniul privat al oraşului administrat
de consiliul local în scopul înființării unei ferme agricole în satul Perișoru.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2016;
Având în vedere:
-cererea nr.18615/15.09.2015 a domnului Boală Marius-Laurențiu, cu domiciliul în orașul Ianca, satul Perișoru

nr.129A, județul Brăila, prin care se solicită atribuirea unui teren intravilan din domeniul privat al oraşului administrat
de consiliul local, situat în incinta fostei CAP Perișoru, în scopul înființării unei ferme agricole;

-dispoziţiile art.555 alin.(1) din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009-republicată,  cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile 463 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pct.67
alin.(2) din Normele metodologice aprobate prin H.G.nr.1/2016, 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, caietul de sarcini și instrucţiunile pentru ofertanți, precum
şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren intravilan din domeniul privat al
oraşului administrat de consiliul local în suprafaţă de 15.000 mp, având categoria de folosință curți-construcții, situat
în incinta fostei CAP Perișoru, Tarlaua 152, Parcelele 11148+1150, înscris în Cartea Funciară a orașului Ianca
nr.74973, în scopul înființării unei ferme agricole.

(2) Terenul este identificat prin planul de amplasament și delimitare anexat, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre, şi se închiriază  pe o perioadă de 10 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.

(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este de 0,45 lei/mp/an. Chiria rezultată în urma licitaţiei publice se
va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila.

(4) Chiria se plătește la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata impozitului pe teren, iar taxa pe teren
se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare. Pentru neplata în termen a chiriei şi a taxei pe teren se
datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare.

(5) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia prevăzută la pct. 4.2 din
Instrucţiunile de atribuire a contractului de închiriere. Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de
participare este de 10% din valoarea chiriei pe un an.

(6) Caietul de sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 2 şi fac parte integrantă
prezenta hotărâre.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Liviu DRAGOMIR Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A   Nr.20
din 31 martie 2016

privind: validarea modificărilor făcute bugetului local pe anul 2016 prin Dispoziția primarului nr.133/11.03.2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2016;
Având în vedere:
-Decizia Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila nr.3/11.02.2016 privind repartizarea sumelor din

T.V.A. pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivel local, potrivit căreia orașului Ianca i-a fost alocată
suma de 18 mii lei pentru acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță;

-transferul sumei de 2.769 mii lei din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru
finanțarea lucrărilor executate în anul 2016, aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii D.C.35 Perișoru -
Berlești și D.C. 36 Perișoru - Tîrlele Filiu” cuprins în Planul Național de Dezvoltare Locală;

-alocarea subvenției în sumă 7300 lei pentru finalizarea plăților către beneficiarii ajutorului pentru încălzirea
locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri în sezonul rece noiembrie 2015-martie 2016;

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

-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a), art.19 alin.(2) și art.82 din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;

-dispoziţiile art.19 din Hotărârea Consiliului Local nr.3/2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016, prin
care primarul, în calitate de ordonator principal de credite, a fost împuternicit să repartizeze şi să utilizeze prin
dispoziție veniturile realizate peste prevederile iniţiale, inclusiv sumele alocate de la bugetul de stat, pe capitolele de
cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare, cu obligația prezentării dispoziției spre validare consiliului local.

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Se validează modificările făcute bugetului local pe anul în curs prin Dispoziția primarului nr.133/
11.03.2016, după cum urmează:

a)-se majorează cu suma de 2.769.000 lei veniturile din capitolul 42.2A.65- transferuri de la bugetul de stat
pentru finanțarea proiectelor din cadrul Planului Național de Dezvoltare Locală și cu aceeași sumă se majorează
cheltuielile din capitolul 84020301710101-transporturi drumuri și construcții, pentru finanțarea/decontarea lucrărilor
executate în anul 2016 aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii D.C.35 Perișoru - Berlești și D.C.36 Perișoru
- Tîrlele Filiu”, cuprins în Planul Național de Dezvoltare Locală;

b)-se majorează cu suma de 18.000 lei veniturile din capitolul 11.2A.02- sume defalcate din T.V.A. pentru
finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivel local și cu aceeași sumă se majorează cheltuielile din capitolul
652A50570203 în vederea acordării tichetelor sociale pentru grădiniță;

c)-se majorează cu suma de 7.300 lei veniturile din capitolul 42.2A.34- subvenții pentru finanțarea unor cheltuieli
descentralizate la nivel local și cu aceeași sumă se majorează cheltuielile din capitolul 682A1501570201-ajutoare
sociale în numerar.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Liviu DRAGOMIR Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
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H O T Ă R Â R E A   Nr.21
din 31 martie 2016

privind: scutirea de plata impozitului/taxei pe clădirile și terenul aferent aflate în proprietatea/
administrarea Asociației Cultural Istorice „Muzeul” Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie
2016;

Având în vedere:
-adresele nr.47 și 48/04 martie 2016 ale Asociației Cultural Istorică „Muzeul” Ianca, prin care se

solicită acordarea unor facilități fiscale constând în scutirea de plata impozitului/taxei pe clădirile și
terenul aferent aflate în proprietatea/administrarea Asociației, începând cu anul 2016;

-dispoziţiile art.456 alin.(2) lit.a), art.464 alin.(2) lit.f) și  art.495 lit.d) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct.27
alin.(3) și pct.78 din Normele metodologice  pentru aplicarea Codului fiscal, aprobate prin
H.G.nr.1/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

-referatul de aprobare al primarului, raportul consilierului cu atribuții pe linia stabilirii impozitelor
și taxelor locale, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 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 scutirea de plata impozitului pe clădirile aflate în proprietatea Asociației
Cultural Istorice „Muzeul” Ianca, situate în orașul Ianca, str.Gării nr.7-9.

(2) Se aprobă scutirea de plata taxei pe clădirile și terenul aferent din domeniul public al
orașului aflate în administrarea Asociației Cultural Istorice „Muzeul” Ianca, situate în orașul Ianca,
str.Gării nr.7-9.

Art.2.-Scutirea de plata impozitului/taxei potrivit art.1 se acordă începând cu anul 2016  pentru
clădirile și terenul aferent aflate în proprietatea/administrarea Asociației Cultural Istorice „Muzeul”
Ianca, existente în evidențele fiscale ale orașului Ianca la data de 31 decembrie 2015, cu obligația
depunerii declarației anuale potrivit prevederilor Codului fiscal și actelor normative subsecvente.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul
financiar contabil 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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Liviu DRAGOMIR Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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H O T Ă R Â R E A   Nr.22
din 31 martie 2016

privind: avizarea modificării Art.8.1 din Capitolul VI-Stabilirea debitelor de apă evacuate în rețeaua
publică de canalizare-din Contractul de prestare a serviciului public de canalizare, Anexa nr.4  la
Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 31 martie
2016;

Având în vedere :
-adresa nr.417/15.03.2016 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin

care se solicită adoptarea hotărârii pentru avizarea modificării Art.8.1 din Capitolul VI-Stabilirea
debitelor de apă evacuate în rețeaua publică de canalizare-din Contractul de prestare a serviciului
public de canalizare, Anexa nr.4 la Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

-dispozițiile art.3 și art.177 alin.(1) din Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Dunărea Brăila nr.9 din 14.07.2009;

-prevederile punctului 12.3 alin.(1) ale Art.12 – Reguli din Titlul III – Tariful din Dispoziții
Speciale – Partea de canalizare din Contractul de delegare a gestiunii nr.670/2009;

-finalizarea investițiilor la sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare finanțate prin
P.O.S. Mediu 1 2007 – 2013, în Ariile Delegate – Unitățile Administrativ Teritoriale: Municipiul
Brăila, Orașele Făurei, Ianca, Însurăței și Comunele Tufești și Viziru;

-dispozițiile art.4 alin.(1)-(2) și art.5 alin.(2) lit.f) din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila;

-dispozițiile art.11, pct.2, lit.a) din Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr.90 din 20 martie 2007;

-dispozițiile art.6 și art.10 alin.(1) lit.c) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare nr.241/2006 - republicată;

-dispozițiile art.22 alin.(4) și art.23 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/
2006 - republicată;

-Referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.2 lit.d) și alin.6 lit.a) pct.14, art.37, art.45 alin.(1),
art.62 alin.(1), art.63 alin.(1) lit.d) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale
nr.215/2001- republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.–(1) Se avizează modificarea Art.8.1 din Capitolul VI-Stabilirea debitelor de apă evacuate
în rețeaua publică de canalizare-din Contractul de prestare a serviciului public de canalizare,
Anexa nr.4  la Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în următoarea
formă:
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„Art.8.1.-Cantitatea de apă evacuată în rețeaua publică facturată din cantitatea de apă potabilă
consumata, va fi de:

1) pentru agenții economici și instituțiile publice din întreaga Arie Delegată:
a) 100% din apa consumată în situația în care apa evacuată nu este contorizată;
b) conform indexului debitmetrului de apă uzată în situația în care apa evacuată este

contorizată;
2) pentru utilizatorii casnici din întreaga Arie Delegată:
a) 100% din apa consumată contorizată, pentru utilizatorii casnici din condominii (clădiri/blocuri

de locuințe - formate din mai multe proprietăți individuale);
b) 100% din apa consumată în sistem paușal, pentru utilizatorii casnici din condominii

(clădiri/blocuri de locuințe - formate din mai multe proprietăți individuale);
c) 80% din apa consumată contorizată, pentru utilizatorii casnici din gospodării individuale

(casa/curte);
d) 80% din apa consumată în sistem paușal, pentru utilizatorii casnici din gospodării individuale

(casa/curte).”
(2)- Celelalte prevederi ale Contractului de prestare a serviciului public de canalizare – Anexa

nr.4  la Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare - nu se modifică.
Art.II.-Se mandatează domnul Fănel George Chiriță, în calitate de Primar și de reprezentant

legal al Delegatarului Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca, să aprobe în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila modificarea Art.8.1 din
Capitolul VI-Stabilirea debitelor de apă evacuate în rețeaua publică de canalizare-din Contractul de
prestare a serviciului public de canalizare, Anexa nr.4  la Regulamentul Serviciului de alimentare
cu apă și de canalizare.

Art.III-Modificarea Art.8.1 din Capitolul VI-Stabilirea debitelor de apă evacuate în rețeaua
publică de canalizare-din Contractul de prestare a serviciului public de canalizare, Anexa nr.4 la
Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, va intra în vigoare la data stabilită
prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila.

Art.IV.-Prin grija secretarului orașului Ianca prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor
interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet de către administratorul reţelei electronice a
comunităţii locale.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Liviu DRAGOMIR Alexandru STERIAN



 

 

 

 

 
 
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   Nr.23 

din 19 aprilie 2016 
 
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din 
data de 19 aprilie 2016. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară 
la data de 19 aprilie 2016; 
      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. 
      În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
      ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Florea LUPU este ales preşedinte de 
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 19 aprilie 2016, care va 
semna hotărârile aprobate în această ședință, procesul verbal al ședinței, precum 
şi orice alte documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea 
următorului președinte de ședință. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                               SECRETARUL ORAŞULUI 
 
       Florea   LUPU                                                          Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.24 
din 19 aprilie 2016 

 
privind: darea în administrarea Consiliului Județean Brăila a unor clădiri din domeniul public al orașului, în care își 
desfășoară activitatea Muzeul Ianca, în vederea finanțării lucrărilor de reabilitare a acestora. 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 aprilie 2016; 
      Având în vedere: 
      -demersurile făcute de Asociația cultural istorică „Muzeul” către Consiliul Județean Brăila pentru finanțarea 
lucrărilor de reabilitare a unor clădiri din domeniul public al orașului, în care își desfășoară activitatea Muzeul Ianca; 
      -Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.24/29.01.2016 privind acordul de principiu pentru susținerea obiectivului 
de investiții „Reabilitare clădiri - Muzeul Ianca”; 
      -adresa Consiliului Județean Brăila nr.4993/22.03.2016 privind solicitarea de adoptare a hotărârii consiliului local 
de transmitere în administrare a clădirilor în care își desfășoară activitatea Muzeul Ianca; 
      -referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, precum și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 
      -dispozițiile art.9 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3) și art.123 alin.(1) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
                                                                            H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă darea în administrarea Consiliului Județean Brăila a unor clădiri din domeniul public al 
orașului și terenul aferent în care își desfășoară activitatea Muzeul Ianca, identificate în extrasul de carte funciară 
după cum urmează: 

Nr. Crt. 
Nr.cadastral/ 
Nr.topografic 

Destinația 
construcției 

Suprafața 
(mp) 

Adresa Observații/Referințe 

A1.1 70652-C1 
Administrativ 

și social 
culturale 

Real 
măsurată 

140 

Ianca, Cvartal 24, 
P1121,1122, 

 str.Gării nr.7-9 

Clădire Muzeu, construită  
din beton, acoperită cu tablă 

A1.6 70652-C6 
Administrativ 

și social 
culturale 

Real 
măsurată 

362 

Ianca, Cvartal 24, 
P1121,1122, 

 str.Gării nr.7-9 

Clădire Birouri+Garaj, 
construită din cărămidă, 

acoperită cu țiglă 

      (2) Darea în  administrarea Consiliului Județean Brăila a clădirilor și terenului aferent prevăzute la alin.(1) se face 
pe perioada  realizării lucrărilor de reabilitare a acestora, cu păstrarea dreptului de utilizare de către Muzeul Ianca. 
      (3) Predarea-primirea clădirilor și a terenului aferent se face prin protocol încheiat între primarul orașului Ianca și 
președintele Consiliului Județean Brăila, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării Hotărârii Consiliului 
Județean Brăila de preluare în administrare a acestora. 
      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. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.             
                                                                   

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                             SECRETARUL ORAŞULUI 
 
       Florea  LUPU                                                                                                                    Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.25 
din 19 aprilie 2016 

 
pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la 31 martie 2016, ca urmare a finanțării unor 
cheltuieli din bugetul local prevăzute inițial în bugetul de stat, pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii 
DC 35 Perişoru - Berleşti şi DC 36 Perişoru - Tîrlele Filiu”. 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 aprilie 
2016; 
      Având în vedere: 
      -dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.e) și art.14 din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.10 alin.(5) și (7) din Normele 
metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/ 
2013, cu modificările şi completările ulterioare; 
      -dispoziţiile art.5 lit.d) din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii, Anexa 4 la H.G.nr.28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
      -dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările 
ulterioare; 
      -referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare nerambursabilă 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului și raportul comisiei nr.1 din cadrul consiliului local.  
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) d in 
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 actualizați la 31 martie 2016, ca urmare a finanțării 
unor cheltuieli din bugetul local prevăzute inițial în bugetul de stat, pentru obiectivul „Modernizarea 
infrastructurii DC 35 Perişoru - Berleşti şi DC 36 Perişoru - Tîrlele Filiu”, conform Devizului General anexat 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (2) Bugetul total al proiectului actualizat este de 13.976.393,34 lei, inclusiv TVA, din care suma de 
13.563.924,95 lei este alocată de la bugetul de stat și suma de 436.920 lei este asigurată din bugetul local. 
      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. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                    SECRETARUL ORAŞULUI 
 
       Florea   LUPU                                                                                                   Alexandru STERIAN 
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Proiectanr SC SISTEM BIOPROIECT SRL

Beneflciar: ConsiliulLocal al UAT-orasul IANCA, jud BRAILA

41r€t + Ll n c c ' { . zu/2a/(

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile d€ capital nec€sare realizirii obiectivuluide investitie:

'Moderni2are a infrast.ucturii DC J5 Berl€sti -Perisoru si DCJ6 Perisoru Tarlele Filiu"

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor ti a
sIbcapitolelor
de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )
Defalcarea pe

finanfare

TOTAL

(inclusiv
T.V.A. )

dtu care

dir fonduri de la
bugeful de stat

din finantare
d€ la bugetul

local
LEI LEI LEI

3=4+5 5 6
Capitolul I

Cheltuieli pentru obtinerea 9i amenajarea terenulIi
l l Obtinerea terenului. 0,0! 0.00buEet local
1.2 Amenaiarea terenului. 0.00 0.00buset loc3l

1 .3 Amenajeri p.ntru protectia mediului
$i aducerea 1a starea inilial,

0.00 0,00buget local

]'OTAL CAPITOL 1 0.00 0,00 0,00

CheLtuieli
CrPitolul2

pentru asigurar€a utilititilor necesar€ obi€ctivului

2 . 1
Cheltuieli aferent€ asigurtuii cu
uailitdlile necesare funcionarii
^hie.riM,lDi de invesrifie

0,00 0.00 0,00buget de $at

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0,00 0.00
Cspitolul3

Chel iuiel i  pentru proiectare t i  asistenlS lehnicl l

3.1 Studii de teren 0.00 buset looal
Taxe pentru obtinerea de avize.
acorduri si autorizatii

1.000.00 1.000,00buget local

3.3 Proiec19re ti Ingitrerie 227.212.00 7 9 . 1 1 2 . 0 0 118. i00.00
Studiu de fezabilitate 78.1:0.00 78.120.00buset locol

3.3.2Proiecl teinic '79.112.00 79 .1 [ .00 buqet de stat
3.3.3DelaLii de erecutie
3.3.4 Verificarea telnica a DroiecGrii 64.480.00 64.480,0{buset tocal

3.3.5
Docum€ntaii pentru avize, acorduri,
autorizatii (DATC) 5.500,00 5.500,00bugpt looal

3.4
Organizarca procedurilor de
achizitie

?.440,00 7..t40,00buget local

ConsultantA 0.00 0.0cbueet local
3.6 Asisrefia tehnica- din care. : 83.548.39 83.548.J9buqet local

3-6.1 Asislenh telLnica Droiectare 40.000,00 40.000.00buset local

As istenld te l.t t1 ic d pro i e ct arc-s e n i c i i
orestate si d,,lcontate cu Tl/A 21%

0.00 0,00bugel local

Asistenld tehnicd praiectarc -

tenicii rest de prcstat cu TrA 20%
40.000,00 40.000.00buget io€al

3.6.2 Dhieentie santier 43.548.39 43.548.39bueet local
Dirigentie srntier-servicii presia.e si
decontate cu TV A 24Yo

0,00 0,00buget local

Page 1



Dirigedtie satier-servicii rest de
prestat cu T\ A 20%

43.548,39 43.548,39bwet local

TOTAI- CAPITOL 3 319.200J9 79.112.00 264.540.00
Capitolul4

Cheltui€li D€ntru investitis de bazn
4 . 1 Consructii si Instalatii 12.79t.574.95 t2.79t.571.95

Luctari cap.J. L erecutate si
decontate c, TYA 21%

3.408.680, i8 3.408.680,58 t'uget de stat

Lucrari 4.I.rest de executat cu TrA
2A% 9.382.89.1,37 9 .382.894,37 buge! de stat

Montai utilaie tehnolosice buget de Siat
Ulilaje, echipament€ tehnoiogice fi
fiDctionale cu montai buget de stat

Utilaje frre nontaj ti echipamente
buget de sta!

Doteri buaet de stat
4.6 buget d€ stat

TOTAL CAPITOL 4 12.791,s7 4.95 12,791.514.95 0.00
Capitolul S

Alte cheltuieli
5 .1 Oruanizare de santier : 5 9 . t 5 7 . 1 : 0.00

5 .1 .1LucrAri de consructii 59.t51.t2 buee! de slat
Lucmri cap,5,1.1,executale si
decontate cu TVA 24% 0,00 0.00 buget de stat

Lucrari 5. 1 . 1 .r€st de executat cu
TVA20% 59.t57,12 59 . I57 , r l ouget de stat

5 .1 .2CheltBieli conexe orsaniz&ii de santrer bupet locrl

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul
creditului 172.380,00 172.380,00buget locd

Cote decontdE cunulat la dec.2jl5 41.655,95 41.655,95buget local

130.724.05 130.724.05bu!6t local
Cheltuieli di,/erse si neDr€vazLrc 634.080.88 634,080.88 buset cle stat

Che ltukli cap. 5. 3. executat e/pres t ate
si decontate cu TVA 21% 0,00 0,00 buget de stat

Cheltuieli cap.5.i.rcst de
*eqtat/prciat cu TYA 2A% 634.080,88 634.080,88 buget de stat

T.OTAL CAPITOL 5 865.618.00 693.238.00 172.380.00
Capitolul 6

Cheltui€li pentru probe tehnologic€ ti teste fi predare ta beneficiar

6 .1 Pregltirea pe$onaiului de
exploatar€. buget lo.al

6.2 Probe teholosice si teste bueot local
TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENER,4.L 13.976.393.31 13.563.924.95 436.920.00
D i n c a r c C + M 12,850.732,07 12.850.732.07 0,00

Proiectant:
SISTEM BIOPROIECT SRL
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H O T Ă R Â R E A   Nr.26 

din 19 aprilie 2016 
 

pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la 1 ianuarie 2016, ca urmare a modificării 
taxei pe valoarea adăugată, pentru obiectivul „Construire sală de sport” în cadrul proiectului „Reabilitare, 
extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu Ianca, județul Brăila”. 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19.04.2016; 
      Având în vedere: 
      -Hotărârea Consiliului Local nr.40/30.07.2015 și Acordul Ministerului  Dezvoltării  Regionale și 
Administrației Publice, transmis prin adresa nr.19175/962/14.09.2015, privind rezilierea Contractului de 
finanțare nr.5020/2015 pentru proiectul „Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae 
Oncescu Ianca, județul Brăila”; 
      -necesitatea continuării și finalizării în acest an, cu alte surse de finanțare, a lucrărilor la anumite 
obiective prioritare din cadrul campusului școlar, absolut necesare desfășurării în condiții normale a 
procesului de învățământ din cadrul Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca; 
      -dispoziţiile art.5 lit.e) din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii, Anexa 4 la H.G.nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
      -dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare; 
      -referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare nerambursabilă 
și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.  
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-(1) Se aprobă indicatorilor tehnico-economici actualizați la 1 ianuarie 2016, ca urmare a 
modificării taxei pe valoarea adăugată, pentru obiectivul „Construire sală de sport” din cadrul proiectului 
„Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu Ianca, județul Brăila”, potrivit 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (2) Bugetul total al obiectivului, cu restul lucrărilor de executat, este de 2.283.647,09 lei, inclusiv T.V.A., 
din care  suma de 1.283.647,09 lei, inclusiv T.V.A., este alocată din bugetul local în vederea finanțării 
lucrărilor în asociere cu Consiliul Județean Brăila.  
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului, care 
se împuterniceşte să semneze contractul de finanţare și celelalte acte necesare realizării obiectivului. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de 
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       
       

                                                                 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                    SECRETARUL ORAŞULUI 
 
        Florea   LUPU                                                                                                 Alexandru STERIAN 
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www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.27 

din 19 aprilie 2016 
 

privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca și completarea listei cu obiectivele de 
investiții pe anul 2016.  
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 
aprilie 2016; 
      Având în vedere: 
      -Hotărârea Consiliului Local nr.40/30.07.2015 și Acordul Ministerului  Dezvoltării  Regionale și 
Administrației Publice, transmis prin adresa nr.19175/962/14.09.2015, privind rezilierea 
Contractului de finanțare nr.5020/2015 pentru proiectul „Reabilitare, extindere și modernizare 
Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila, cod SMIS 53802”; 
      -necesitatea continuării și finalizării în acest an, cu alte surse de finanțare, a lucrărilor la 
anumite obiective prioritare din cadrul campusului școlar, absolut necesare desfășurării în condiții 
normale a procesului de învățământ din cadrul Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca; 
      -transferul sumei de 1.043.673 lei din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice pentru finanțarea lucrărilor executate în anul 2016, aferente proiectului 
„Modernizarea infrastructurii D.C.35 Perișoru - Berlești și D.C. 36 Perișoru - Tîrlele Filiu” cuprins în 
Planul Național de Dezvoltare Locală; 
      -dispoziţiile art.19 din Hotărârea Consiliului Local nr.3/2016 privind aprobarea bugetului local 
pe anul 2016, prin care primarul, în calitate de ordonator principal de credite, a fost împuternicit să 
repartizeze şi să utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste prevederile iniţiale, inclusiv 
sumele alocate de la bugetul de stat, pe capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare, cu 
obligația prezentării dispoziției spre validare consiliului local; 
      -Dispoziția primarului nr.205/12.04.2016 privind modificarea bugetului local pe anul 2016; 
      -dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a), art.19 alin.(2) și art.82 din Legea finanţele publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
      -referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului 
local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul 2016, aprobat prin H.C.L.nr.3/28.01.2016, cu 
modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează: 
      a)-Se alocă suma de 1.283.647,09 lei din fondul de dezvoltare, contul 990000 - excedentul 
anului anterior, pentru finanțarea lucrărilor la obiectivul de investiție „Construire sală de sport” în 
cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu Ianca, 
județul Brăila”; 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 
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www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395 

 



 
      b)- Anexa la prezenta hotărâre se constituie în Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Local 
H.C.L.nr.3/28.01.2016 privind aprobarea bugetului centralizat al orașului și a listei cu obiectivele de 
investiţii publice pe anul 2016. 
      Art.2.-Se validează modificările făcute bugetului local pe anul în curs prin Dispoziția primarului 
nr.205/ 12.04.2016, după cum urmează: 
      a)-Se majorează cu suma de 1.043.673 lei veniturile din capitolul 42.2A.65- transferuri de la 
bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor din cadrul Planului Național de Dezvoltare Locală 
      b)-Se majorează cu suma de 1.043.673 lei cheltuielile din capitolul 84020301710101-
transporturi drumuri și construcții, pentru finanțarea/decontarea lucrărilor executate în anul 2016 
aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii D.C.35 Perișoru - Berlești și D.C.36 Perișoru - 
Tîrlele Filiu”, cuprins în Planul Național de Dezvoltare Locală. 
      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul 
financiar contabil, care vor opera modificările în bugetul local potrivit prevederilor art.1-2. 
      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. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
                                                            

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                         SECRETARUL ORAŞULUI 
 
      Florea   LUPU                                                                             Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.28 
din 19 aprilie 2016 

 
privind: asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local Ianca, cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în scopul 
cofinanțării și realizării obiectivului de investiții „Construire sală de sport” din cadrul proiectului „Reabilitare, extindere 
și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu Ianca, județul Brăila”.  
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 aprilie 2016; 
      Având în vedere: 
      -Hotărârea Consiliului Local nr.40/30.07.2015 și Acordul Ministerului  Dezvoltării  Regionale și Administrației 
Publice, transmis prin adresa nr.19175/962/14.09.2015, privind rezilierea Contractului de finanțare nr.5020/2015 
pentru proiectul „Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu Ianca, județul Brăila”; 
      -necesitatea continuării și finalizării în acest an, cu alte surse de finanțare, a lucrărilor la anumite obiective 
prioritare din cadrul Campusului școlar, absolut necesare desfășurării în condiții normale a procesului de învățământ 
la Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca; 
      -referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      -dispoziţiile art.35 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      -dispoziţiile pct.3.2 din Regulamentul pentru finanțarea asocierilor județului Brăila cu unitățile administrativ 
teritoriale în vederea realizării unor obiective de interes public, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila 
nr.58/30 martie 2016; 
      -referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.c), art.45 alin.(1) și alin.(2) lit.f) şi art.115 alin.(1) 
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-Se aprobă asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local Ianca, cu județul Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, în scopul cofinanțării și realizării obiectivului de investiții „Construire sală de sport” din cadrul proiectului 
„Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu Ianca, județul Brăila”. 
      Art.2.-Costurile utile și necesare pentru realizarea restului de lucrări vor fi executate pe baza indicatorilor tehnico-
economici aprobați potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.26/2016. 
      Art.3.-Contribuția proprie pentru cofinanțarea și realizarea obiectului asocierii va fi suportată din bugetul  local pe 
anul 2016, în conformitate cu prevederile art.1 lit.a) din Hotărârea Consiliului Local nr.27/2016 privind rectificarea 
bugetului centralizat al orașului Ianca și completarea listei cu obiectivele de investiții pe anul 2016. 
      Art.4.-Se aprobă conținutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Consiliul Județean Brăila și 
Consiliul Local Ianca, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.5.-Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al orașului Ianca, să semneze 
contractul de asociere cu Consiliul Județean Brăila, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. 
      Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet, prin 
grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                             SECRETARUL ORAŞULUI 
 
        Florea    LUPU                                                                                                                 Alexandru STERIAN 
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U NITATEA ADMI NISTRATIV
TERITORI AU JU DETUL BRAILA

Consiliul Judotean Brdila

ANEXA U H.C,L.NR.N/N16

CONTMCT DE ASOCIERE
Nt. -J-

1,Pa,lil€ contactante.
tnve
UNTTATEA ADMINISTRATIV TERIiONAtr'. JUDEruL BRAI!p,, Win Consiliul Judetean Braila, avand
sediul in nunicipiut Bruita, Piata Independentei nr.1, telefonfrax 0239-6196W: 619809, C.U l nr' 4205491'
cont de vinnent nt. ---- deschis la Trezorcia Municipiului Braila' reprezentat
prin TONEL EPUREANII - Presedinte, siVLAD MARIA- dhector exeutiv al Directiei Econonice din cadrul
Co ns il iulu i J ud etean Bra i I a,
st
ORASUL IANCA, pin Consiliut Local tanca, avend sediul in ora$ul lanca, Str'Calea Breibi nr'27' iudetul
Braik, telefon 0239668178, cod fiscal 4874631, cont virament nr' deschis la
Tremrcr'ta lanca, rcprczentat pin donnul Chirift Fdnel Georye,prinat,inputembit plin Ho$rerea

ORA$UL IANCA
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI IANCA

Consiliului Local Nr.28/19 aptilie 2016,
a inteNenit prezentul contract de asociere'

2,Dispozilii genenle
2.1.Asocierc; creata pin wezentul contnct are ca temei legal aft 36 alin (1), alin.(2) lil e) 9i alin (7) tt"c) Fi
aft.91 atin. (1)literc ,e' sialin.(6) Iitera'c' din Legea adninistratiei publice locale, m.2152001, republicata'
Hotanrea Consiliului Judetean Braila nI.- ptivind aprobarea asocierii JudetuluiBnila, pin
Consiliul Judetean Brcila, cu orcsul lanca prin Consiliul local al onsului lanca, din Judetul Braila, in
vederea cofinanteii s.i rcalizdtii obiectivuluide invew ,,Construirc sald de spott" din ndrul proiectului
,Reabilitare, eittnd;re sj nodemiare Canpus $colat Nicolae Oncescu lanca, iudelrl Btdila" si este
o asociere independenti, fara pernnalitate juridica, creata pe baza anrdului inte Consiliul Judetean
Bnila si Consiliul Local lanca.
2.2.Aecierea isi desfasoam activitatea dupa urmatoarcle pincipii:

a.independenta iuridica a fiecarui asociat;
b.asistenta financian, de specialikte, manageriala si jutidica acordata rcciproc.
3. Obiectul contractului de asoci$e
3.1. Obiectul rr)ntactutui de asociere esle cofinantarea lucrelilor la obiectivul de investilii

,,Construhe sa6 de spott' din cadrul prciectutui ,,Reabilitare, extinderc 9i noderniarc Canpus'$colar 
Nicolae Oncescu tanca, iudeful Brdila" in valoare totala de 2.283 647,09 lei, inclusiv T V.A ,

iontibutia judetului find de 1.000.000 !ei, inclusiv T.v A, conttibqia orasului fiind de 1283647'09 lei'
inclusiv T.V.A., pentru care a fost intocnita docunentatia tehnico econonica.

4.Dunta contractului
41Prczentul contnct se incheie pe peioada -

5. Obligatiile paftilor
5.1. Obligatiile Judetului Braila sunt umabarele:

a)Alocarea ii bugetul iud{utui pe anul 2016, in vederca cofinanta i a sunei de 1 000.000 lei'
iictusiv T.V.A., Iaiap ,,iheftuieli", reprezenbnd contibutia iudetului Ia rcalharea luuaibt pe anul
2016;
b) Efectuarea vinii sumelot pentru lucrarile efectiv rcalizate ce tac obiectul asocieii pe baza
d o cu ne nte br ju stifr c ative :

5.2. Obligatiile orapului lanca sunt urmebarcle:
a1 tuciaitle se exeuta numai pe baza de docunenta,tiei tehnicoccononica, adualizata pentu anul

2016, aprobata de consiliul locat, potivit legii, precun si a sunelor supoftate din bugetele de venrtui si
clrcltuieli aprobate pentru acest an;

b) Docimentele justificative obligatoriice trebuie prezentate de cetu on',ul lanca pentu decontarc sunt
tot6apii cu neniunea "conforn cu originalul', respectiv contrad de achizitie publica corcspunzebl
obieciului asocieii cu tuaarile de executat, factwa enisa pentru luctatle realizate ulteiu datei incheieii
contactuluide asocierc, situatiide lucrai, vizate de dkigintele de santieL devize de lucrai, alte docunente



carc justifica executia lucnii corespunzator obiectului contractului si factuii, odin de plata pivind
conflrmarea platii cofinantaii stabilite p n nntactul de asocierc, prccesul vefual de receptie de lu ai
pentru lucrad finalizate, rcspectiv rupoafte ptivind stabilirca stadiului fizic al luuaii cu paliciparea
rc p rcze ntanfu lui/ rcp reze nt antil o r d e sen n ati d e Cons il iul J u d ete an Brai Ia.

c) Etibewea cettificatului de uhanisn gi autothdiei de constuie pentru invedila ,,Construirc saE
de spott" din cadrul prci*tului ,Reabilitare, extinderc 9i nodemizare Canpus $colar Nicolae
Oncescu lanca, judetd Brt a"
d) Alocarea ln bugetul on$ului lanca pe anul 2016, in vederea cofinantaii a sunei de 1.283 U7,09 lei,
inclusiv T.V.A., Ia cap ,,Cheftuieli' reprezenbnd contdbutia om$ului la realinrea lucrailor pe anul
2016:
e.)Aprobarca, in conditiile legii, a documenta{ilor tehnico econonice: studiu de fezabilitate' proied
tehnic, pentru realimrea investitie i ;
fl.Efectuarea pldlii tuueflot ocazionate de realizarca obiectului asocieiiin limita contibufrei nrc li
rcvine la asociete:
g).Urndiraa realirtrii investitjei sub aspect tehnic Ai economic, din nomentul denar1ii lucnilol 9i
pene Ia rcceptionarca acestora;
h.ReceDtionarea lucmtbr executate se va face de Consiliul local lanca cu pafticiparca
re)rezentantului/rcDrezentantilor Consiliului Judetean Braila in conisia de recaptie;
i).Justificarea cheltuirii sunelot pinite de la Consiliul Judetean fuaila 8e face pe baza docunentelol
justiticative Nevazute Ia liten"b'.

6. Rezi lierea c ontractu| u i
ojNerespectarca obligatiifu asunate pin prczentul nntract de cate una dintre pafti, in nod culpabil'
atnge rczilierea de plin drcpt a prczentului nntmct, fara inteNentia indantei de iudecata sifan punerc in
intaniere, si da dreptul paftii lezate de a prctinde plata de daune'interese.
6.2. tncetarca de plin drept a prczentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilot deia scadente
i ntre paii le co ntmctante.
6.3. Prczentut contrac.t inceteaza de plin drept, tara a nai fi necesarc inteventia unei instante
judecatoresti, in cel mutt 15 zite de ta apatitia unot circunstante care nu au putut fi prcvazLte k dgta
incheieii contactului si care conduc la nodificarea clauzelol contractuale adfel incat indeplinirca
contmctului rcspectiv aI fi contara interesului public.
6.4. Rezilierea sau incetarca de Dlk drcpt a evedeilot prezentului nntact se va notifrca celeilalte pafti
cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarca urneam s+si ptoduca efectele'
6.5. Prevederile prezentului capitol nu inlatura nspunderea paftii care, in mod culpabil, a cauzat incetarca
contrcctului.

T.Dispozitii tanzituii si finale
7,1Prezenful contract s-a incheiat in doua exemplarc, cate unul pentru fienre pafte si intn in vigoare la
data semnaii si inregistnii sale la Consiliul Judetean Bnila.

JUDETUL BRAIU
CONSI LI UL JU DETEAN BRAILA

PRESED/NIE
IONEL EPUREANU

DIRECTOR UECUTIV D.E,,
VUD MARIA

DIRECTOR EXECUTIV D.S. I.E,R.I,
LUMINITA STOICA

DIRECTOR EXECUTIV D,T,G,C.
S/tYlU N/S/PEANU

DIRECT OR EXECUTIV D. A.P,C.
DUTU MIOARA

,RA$UL IANCA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI IANCA

PRIMAR,
FANEL GEORGE CHIRITA

9EF SERyIC/U FINANCiAR oNrABlt
GEORGIANA TURCU

CONSILIER JURIDIC
DORINA PREDESCU



 

 

 

 

 
 
 

 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.29 
din 19  aprilie  2016 

   
privind: atribuirea denumirii unei străzi din orașul Ianca. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 aprilie 
2016; 
      Având în vedere: 
      -promovarea proiectului „Reabilitare drumuri de exploatare agricolă în orașul Ianca” în cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Submăsura 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, Componenta-Infrastructura de acces agricolă, 
cu obligativitatea de  a asigura preluarea circulației de pe drumurile naționale, județene, comunale sau de 
pe străzile din intravilan; 
      -că traseul drumului de exploatare agricolă propus în cadrul acestui proiect face legătura cu Drumul 
Național 2B prin strada de la limita intravilanului cu extravilanul în zona sud-vestică a orașului Ianca, căruia 
nu i s-a atribuit nicio denumire la momentul implementării/modificării nomenclatorului stradal;  
      -că denumirea propusă pentru strada în cauză este una comună, care nu necesită avizul comisiei 
județene pentru atribuirea de denumiri; 
      -dispozițiile art.2 lit.d) din O.G.nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin 
Legea nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
      -referatul de aprobare al inițiatorului, raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.d), art.45 alin.(1) și 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 atribuie denumirea Strada Izlazului pentru strada de la limita intravilanului cu extravilanul 
în zona sud-vestică a orașului Ianca, identificată prin Planul de situație anexat care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  
      (2) Cheltuielile pentru confecționarea tăblițelor cu denumirea străzii și cu numerele poștale ale 
imobilelor se suportă din bugetul local, capitolul 84020303-20.01.30, alte bunuri și servicii pentru întreținere 
și funcționare. 
      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. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.        

 
                                                 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                    SECRETARUL ORAŞULUI 
 
       Florea   LUPU                                                                                                  Alexandru STERIAN 

 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 
 

 
 
 

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA 
 
 
 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.30
din 19 mai 2016

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din
data de 19 mai 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară
la data de 19 mai 2016;

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.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Mircea MIRCESCU este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 19 mai2016,
care va semna hotărârile aprobate în această ședință, procesul verbal al ședinței,
precum şi orice alte documente legate de reprezentarea consiliului local până la
alegerea următorului președinte de ședință.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mircea MIRCESCU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A   Nr.31
din 19 mai  2016

pentru: trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului și în administrarea consiliului local a unor
drumuri de exploatație agricolă în scopul implementării proiectului „Reabilitare drumuri de exploataţie
agricolă în orașul Ianca” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 mai 2016;
Având în vedere:
-necesitatea și oportunitatea implementării proiectului „Reabilitare drumuri de exploataţie agricolă în

orașul Ianca” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, în scopul creării unor rute
alternative pentru accesul la terenurile agricole și transportul cerealelor cu autovehiculele de mare tonaj,
alta decât intravilanul orașului Ianca, inclusiv pentru transportul elevilor din satele Berlești și Tîrlele Filiu;

-dispozițiile art.3 alin.(4) și art.8 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. VI, VII şi X din Normele tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,
aprobate prin H.G.nr.548/1999;

-dispozițiile art.863 lit.e) din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul aparatului de

specialitate al primarului, cu planurile de situație ale drumurilor, precum și raportul comisiei pentru
administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului 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 trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului și în administrarea
consiliului local a unor drumuri de exploatație agricolă în scopul implementării proiectului „Reabilitare
drumuri de exploataţie agricolă în orașul Ianca” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014
– 2020, după cum urmează:

►De 481+488, în suprafață totală de 23.500 m2, cu o lungime totală de 3357,18 m, care formează
Tronsonul I în cadrul proiectului;

►De 631+641+648+651+654+655, în suprafață totală de 30.585 m2, cu o lungime totală de 4369,3 m,
care formează Tronsonul II în cadrul proiectului;

►De 1174, în suprafață de 19.736 m2, cu o lungime de 2819,41 m, care formează Tronsonul III în
cadrul proiectului.

Art.2.-Se completează Secţiunea 1 – bunuri imobile din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului
public al oraşului Ianca cu poziţiile nr.243-246, conform datelor din Anexă care face  parte integrantă din
prezenta hotărâre.

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mircea MIRCESCU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A   Nr.32
din 19 mai  2016

pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pietruire Drum
Comunal DC 35 de la ieșirea din satul Berlești și până la hotarul cu satul Batogu”.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19
mai 2016;

Având în vedere:
-dispozițiile art.17 din Hotărârea Consiliului Local nr.3/28.01.2016 privind aprobarea

Programului investiţiilor publice pe anul 2016, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, unde la
poziția nr.11 figurează obiectivul de investiții „Modernizarea Drumului Comunal DC 35 Berlești-
Batogu” pe o lungime de 3,2 km, cu finanțare integrală din bugetul local;

-dispoziţiile art.5 lit.b) din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, Anexa 4 la H.G.nr.28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

-dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;

-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului și raportul comisiei nr.1 din cadrul consiliului local.

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pietruire Drum
Comunal DC 35 de la ieșirea din satul Berlești și până la hotarul cu satul Batogu”, conform
Devizului General anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul total al proiectului este de 1.308.340 lei, inclusiv TVA, care se asigură integral din
bugetul local.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mircea MIRCESCU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A   Nr.33
din 19 mai  2016

pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare alei de
acces, parcări și spații de joacă în orașul Ianca”.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19
mai 2016;

Având în vedere:
-dispozițiile art.17 din Hotărârea Consiliului Local nr.3/28.01.2016 privind aprobarea

Programului investiţiilor publice pe anul 2016, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, unde la
poziția nr.6 figurează obiectivul de investiții „Amenajare alei acces, parcări și spații de joacă în
orașul Ianca”, cu finanțare integrală din bugetul local;

-dispoziţiile art.5 lit.b) din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, Anexa 4 la H.G.nr.28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

-dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;

-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului și raportul comisiei nr.1 din cadrul consiliului local.

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare alei
de acces, parcări și spații de joacă în orașul Ianca”, conform Devizului General anexat care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul total al proiectului este de 617.933 lei, inclusiv TVA, care se asigură integral din
bugetul local.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mircea MIRCESCU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A Nr.34
din 27 iunie 2016

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 2016, potrivit Ordinului Prefectului nr.194/23.06.2016;

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-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.
Pentru examinarea legalităţii alegerii fiecărui consilier local în cadrul Consiliului local al oraşului

Ianca, în urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016;
Văzând procesul verbal al consilierilor locali desemnați în comisia de validare, privind alegerea

președintelui și a secretarului comisiei.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se alege comisia de validare a mandatelor consilierilor locali în cadrul Consiliului local
al oraşului Ianca, formată din 5 membri, în următoarea componenţă nominală:

1. Lupu Florea……………………………………Preşedinte
2. Cazacu Mirela…………………………………Secretar
3. Ciucașu Viorel…………………………………Membru
4. Stănculescu Radian…………………………..Membru
5. Moșescu Ionel…………………………………Membru
(2)- Comisia de validare funcţionează pe întreaga durată a mandatului  consiliului local.
Art.2.-Prezenta hotărâre are caracter constatator, nu produce efecte juridice și nu poate forma

obiectul unei acţiuni în justiţie, urmând a 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,

Gicu MITACHE Mariana-Luminița ANGHELACHE

Ştefan-Marcel MITREA
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A Nr.35
din 27 iunie 2016

privind: validarea mandatelor consilierilor locali în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca, declarați aleși la
alegerile locale din data de 5 iunie 2016 .

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de constituire la data de 27 iunie 2016
potrivit Ordinului Prefectului nr.194/23.06.2016;

Având în vedere:
-Raportul și procesul verbal întocmite de comisia de validare, cu propunerile de validare sau invalidare a

mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, potrivit căruia au fost
îndeplinite și obligațiile prevăzute la art.47 alin.(1) din Legea nr.334/2006, privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale, de către toţi participanţii la alegerile locale din data de 5 iunie
2016, prin publicarea rapoartelor financiare în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.444/14.06.2016,
Nr.460/21.06.2016, Nr.464/22.06.2016 şi Nr.470/23.06.2016;

-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.

În temeiul prevederilor art.31 alin.(5), art.311, 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.-Urmare alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, se validează mandatele următorilor consilieri
locali declarați aleşi în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca:

Nr.
Crt. Numele şi Prenumele Apartenența

politică
Nr.
Crt. Numele şi Prenumele Apartenența

politică
1 ALEXE MARIA P.S.D. 10 MITACHE GICU P.N.L.

2 ANGHELACHE MARIANA-
LUMINIȚA P.N.L. 11 MITREA ŞTEFAN

MARCEL P.S.D.

3 BICOIU IULIANA-DOINIȚA P.N.L. 12 MOȘESCU IONEL P.A.R.
4 CAZACU MIRELA A.L.D.E. 13 PISICĂ DĂNUȚ P.S.D.
5 CHIRU DANIEL-ERNEST A.L.D.E. 14 PRICEPUTU GEORGE P.S.D.
6 CIUCAŞU VIOREL U.N.P.R. 15 RACU ŞTEFAN P.S.D.
7 DRAGOMIR LIVIU P.S.D. 16 STĂNCULESCU RADIAN P.S.D.
8 LUPU FLOREA P.S.D. 17 STERPU GEORGE P.S.D.
9 MIRCESCU MIRCEA P.S.D. - -
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, CONSILIERII CEI MAI TINERI,
Mariana-Luminița ANGHELACHE

Gicu MITACHE
Ștefan-Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A Nr.36
din 27 iunie 2016

privind: declararea Consiliului local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, ca legal constituit.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de constituire la data de 27 iunie 2016
potrivit Ordinului Prefectului nr.194/23.06.2016;

Având în vedere:
-îndeplinirea obligațiilor prevăzute de art.47 alin.(1) din Legea nr.334/2006-republicată, privind finanţarea

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, de către toţi participanţii la alegerile locale din data de
5 iunie 2016, prin publicarea rapoartelor financiare în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.444/
14.06.2016, Nr.460/15.06.2016, Nr.464/22.06.2016 şi Nr.470/23.06.2016;

-Hotărârea Consiliului Local nr.35/2016 privind validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul
consilierilor locali stabilit potrivit legii, aleşi în urma scrutinului local din data de 5 iunie 2016, precum şi a
depunerii jurământului de către majoritatea 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 aduse prin Legea nr.673/2002.

În temeiul prevederilor art.34 alin.(2), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Consiliului local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, se declară ca legal constituit, în următoarea
componenţă:

Nr.
Crt. Numele şi Prenumele Nr.

Crt. Numele şi Prenumele

1 ALEXE MARIA 10 MITACHE GICU
2 ANGHELACHE MARIANA-LUMINIȚA 11 MITREA ŞTEFAN MARCEL
3 BICOIU IULIANA-DOINIȚA 12 MOȘESCU IONEL
4 CAZACU MIRELA 13 PISICĂ DĂNUȚ
5 CHIRU DANIEL-ERNEST 14 PRICEPUTU GEORGE
6 CIUCAŞU VIOREL 15 RACU ŞTEFAN
7 DRAGOMIR LIVIU 16 STĂNCULESCU RADIAN
8 LUPU FLOREA 17 STERPU GEORGE
9 MIRCESCU MIRCEA - -
Art.2.-Prezenta hotărâre are caracter constatator, nu produce efecte juridice și nu poate forma obiectul

unei acţiuni în justiţie, urmând a 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,

Gicu MITACHE Mariana-Luminița ANGHELACHE

Ştefan-Marcel MITREA
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A Nr.37
din 27 iunie 2016

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în prima ședință de lucru de după
constituire la data de 27 iunie 2016, potrivit Ordinului Prefectului nr.194/23.06.2016;

Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1) 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 aduse prin Legea nr.673/2002;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Doamna consilier local este aleasă preşedinte de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ianca, pentru o lună, care va conduce şedinţele consiliului local, va semna hotărârile
adoptate şi celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă, precum şi orice
alte documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului
președinte de ședință.

Art.2.-Prezenta hotărâre are caracter constatator, nu produce efecte juridice și nu poate
forma obiectul unei acţiuni în justiţie, urmând a 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,

Gicu MITACHE Mariana-Luminița ANGHELACHE

Ştefan-Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A Nr.38
din 27 iunie 2016

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 2016, potrivit Ordinului Prefectului nr.194/23.06.2016;

Având în vedere:
-dispoziţiile art.57 alin.(1) și alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-

republicată, 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 aduse prin Legea nr.673/2002;
-dispoziţiile art.18 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.(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.-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, fără vreo altă formalitate.
Art.3.-Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără

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, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Maria  ALEXE Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A   Nr.39
din 27 iunie 2016

privind: aprobarea numărului, a denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al oraşului Ianca, pentru principalele domenii de activitate.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în prima şedinţă de lucru de după
constituire la data de 27 iunie 2016, potrivit Ordinului Prefectului nr.194/23.06.2016;

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 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;
-pregătirea profesională, domeniile în care îşi desfăşoară activitatea consilierii locali aleşi,

specificul şi nevoile locale, experiența dobândită în cadrul comisiilor din mandatele anterioare,
precum şi structura politică rezultată în urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Se 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 administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia
mediului şi turism, formată din 5 membri, în următoarea componenţă: Anghelache Mariana-Luminița,
Dragomir Liviu, Lupu Florea, Moșescu Ionel şi Pisică Dănuț;

b)- Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare, formată din 7 membri, în
următoarea componenţă: Alexe Maria, Bicoiu Iuliana-Doinița, Chiru  Daniel-Ernest, Mircescu Mircea,
Mitrea Ștefan Marcel, Stănculescu Radian și Sterpu George;

c)- Comisia  pentru muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale,  culte, învăţământ,
sănătate, familie, protecţie copii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină, formată din 5 membri, în
următoarea componenţă: Cazacu Mirela, Ciucaşu Viorel, Mitache Gicu, Priceputu George și Racu
Ştefan.

Art.2.-(1) Atribuţiile, funcţionarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate se stabilesc
prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(2) În prima şedinţă de lucru comisiile îşi vor alege preşedinţii şi secretarii.
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, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Maria   ALEXE Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A   Nr.40
din 28 iulie 2016

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din
data de 28 iulie 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 28 iulie 2016;

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.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

ARTICOL UNIC: Doamna consilier local Mariana Luminița ANGHELACHE
este aleasă preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
28 iulie 2016, care va semna hotărârile aprobate în această ședință, procesul
verbal al ședinței, precum şi orice alte documente legate de reprezentarea
consiliului local până la alegerea următorului președinte de ședință.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mariana Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.41
din 28 iulie 2016

privind: organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren din domeniul privat al orașului, în scopul înființării
unui parc de dezmembrări auto pe str.Școlii nr.2.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iulie 2016;
Având în vedere:
-cererea nr.14234/20.04.2016 a domnului Stoicescu Valentin-Daniel, cu domiciliul în orașul Ianca, str.Parcului

nr.1, județul Brăila, prin care se solicită atribuirea unui teren administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca,
str.Școlii, în zona limitrofă atelierului de împletituri răchită, în scopul înființării unui parc de dezmembrări auto;

-dispoziţiile art.555 alin.(1) din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile 463 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pct.67
alin.(2) din Normele metodologice aprobate prin H.G.nr.1/2016, 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, caietul de sarcini și instrucţiunile pentru ofertanți, precum
şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren din domeniul privat al oraşului în
suprafaţă de 5.000 mp, având categoria de folosință curți-construcții, situat pe str.Școlii nr.2, înscris în Cartea
Funciară a orașului Ianca sub nr.75218, în scopul înființării unui parc de dezmembrări auto.

(2) Terenul este identificat prin planul de amplasament și delimitare anexat, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre, şi se închiriază  pe o perioadă de 10 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.

(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este de 0,6 lei/mp/an. Chiria rezultată în urma licitaţiei publice se va
indexa anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila.

(4) Chiria se plătește la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata impozitului pe teren, iar taxa pe teren
se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare. Pentru neplata în termen a chiriei şi a taxei pe teren se
datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare.

(5) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia prevăzută la pct. 4.2 din
Instrucţiunile de atribuire a contractului de închiriere. Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de
participare este de 10% din valoarea chiriei pe un an.

(6) Caietul de sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 2 şi fac parte integrantă
prezenta hotărâre.

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.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.42
din 28 iulie 2016

privind: trecerea unui teren din domeniul public al orașului în domeniul privat al oraşului şi închirierea
acestuia domnului Negrău Cornel, în scopul construirii unui balcon aferent apartamentului nr.32 pe care îl
deţine în proprietate la parterul blocului A.10, scara 3, din oraşul Ianca, str.Nicolae Oncescu nr.15.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iulie 2016;
Având în vedere:
-cererea nr.15418/23.05.2016 a domnului Negrău Cornel, prin care solicită atribuirea unui teren

administrat de consiliul local în scopul construirii unui balcon aferent apartamentului nr.32 pe care îl deţine
în proprietate la parterul blocului A.10, sc. 3, din oraşul Ianca, str.Nicolae Oncescu nr.1, judeţul Brăila;

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

-dispoziţiile art.10 alin.(2) din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
nr.213/1998, 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.1 din cadrul consiliului local;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se aprobă trecerea  unui teren din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului în
suprafaţă de 17 mp şi închirierea acestuia domnului Negrău Cornel, în scopul construirii unui balcon
aferent apartamentului nr.32 pe care îl deţine în proprietate la parterul blocului A.10, scara 3, din oraşul
Ianca, str.Nicolae Oncescu nr.15, judeţul Brăila.

(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în intravilanul oraşului Ianca, limitrof blocului A.10, fiind
identificat prin planul de situaţie anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Termenul de închiriere este de 49 de ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, cu o chirie de 17
lei mp/an, la care se adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal.

(4) Chiria 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, iar taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare.

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

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, 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.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.43
din 28 iulie 2016

privind: instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra unui teren din domeniul public
al orașului, în favoarea S.C. Electrica S.A.- S.D.E.E. Brăila pentru modificarea traseului unei rețele
subterane de alimentare cu energie electrică în zona blocului A.10.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2016;
Având în vedere:
-adresa nr.5481/25.04.2016 a S.C. Electrica S.A. - S.D.E.E. Brăila, prin care se solicită

punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a unui teren în suprafață de 22,8 mp din domeniul public al
orașului, pentru modificarea traseului unei rețele subterane de alimentare cu energie electrică în
zona blocului A.10, ca urmare aprobării construirii unui balcon potrivit H.C.L.nr.42/28.07.2016;

-dispoziţiile art.12 alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu
modificările și completările ulterioare;

-dispoziţiile 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 cu planul de situație a terenului, precum şi raportul comisiei
de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b), art.123 alin.(1) şi
art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se instituie dreptul de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra unui teren în suprafaţă de
22,8 mp din domeniul public al oraşului, în favoarea S.C. Electrica S.A. - S.D.E.E. Brăila, pentru
modificarea traseului rețelei subterane de alimentare cu energie electrică în zona blocului A.10.

(2) Terenul este identificat prin planul de amplasament anexat, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, urmând a fi pus la dispoziție  pe bază de protocol încheiat în termen de 5 zile de
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mariana Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A   Nr.44
din 28 iulie 2016

privind: închirierea unor terenuri din domeniul privat al orașului, în cotele indivize aferente
spațiilor comerciale situate la parterul blocului F.4 din orașul Ianca, Societății Cooperativa
de Consum Ianca-proprietara spațiilor.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
iulie 2016;

Având în vedere:
-cererile nr.16818 și 16819/06.07.2016 ale Societății Cooperativa de Consum, cu sediul

în orașul Ianca, str.Gării nr.2, județul Brăila, prin care se solicită închirierea terenurilor în
cotele indivize aferente spațiilor comerciale pe care le deține în proprietate la parterul
blocului F.4 din orașul Ianca, în susținerea cărora a prezentat Decizia Comitetului Executiv
nr.289/14.07.1977 al fostului Consiliu Popular Județean Brăila privind transmiterea în
folosință a cotei părți de teren pe care s-au construit spațiile comerciale în cauză;

-Decizia Curții Constituționale nr. 913/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 506/
22.07.2009, prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 107
alin.(1) din Legea privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei nr.1/2005, în sensul că
terenurile transmise în folosinţă pe durată nedeterminată şi fără plată în vederea realizării
de construcţii pentru activitatea organizaţiilor cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti, care
nu sunt revendicate şi pe care au fost realizate construcţii conform legii, nu îşi mai menţin
acest regim juridic, iar la înscrierea dreptului de proprietate asupra construcțiilor în cartea
funciară este necesară și reglementarea modului de utilizare a terenurilor aferente;

-adeverințele nr.537 și 538/04.07.2016 ale Direcției Serviciilor Publice, administratorul
fondului locativ, privind stabilirea cotelor indivize din terenul aferent blocului F.4, precum și
determinarea suprafețelor de teren aferente spațiilor comerciale situate la parterul blocului;

-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu planurile de situație ale terenurilor, precum
şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se aprobă închirierea  unor terenuri din domeniul privat al orașului, în cotele
indivize aferente spațiilor comerciale, Societății Cooperativa de Consum Ianca-proprietara
spațiilor, după cum urmează:
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a)- suprafața de 14,15 mp teren, cotă indiviză 1,34%, aferent spațiului cu suprafața utilă
de 13,52 mp, situat la parterul blocului F.4 din orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.31;

b)- suprafața de 21,04 mp teren, cotă indiviză 1,99%, aferent spațiului cu suprafața utilă
de 20,77 mp, situat la parterul blocului F.4 din orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.31.

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

(3) Termenul de închiriere este de 49 de ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, cu
o chirie de 17 lei mp/an, la care se adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal.

(4) Chiria 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, iar taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 a
lunii următoare.

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

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul, 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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mariana Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.45
din 28 iulie 2016

privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iulie
2016;

Având în vedere:
-transferul unor sume din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

pentru finanțarea/decontarea lucrărilor executate în anul 2016, aferente proiectului „Modernizarea
infrastructurii D.C.35 Perișoru - Berlești și D.C. 36 Perișoru - Tîrlele Filiu” cuprins în Planul Național
de Dezvoltare Locală;

-dispoziţiile art.19 din Hotărârea Consiliului Local nr.3/2016 privind aprobarea bugetului local
pe anul 2016, prin care primarul, în calitate de ordonator principal de credite, a fost împuternicit să
repartizeze şi să utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste prevederile iniţiale, inclusiv
sumele alocate de la bugetul de stat, pe capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare, cu
obligația prezentării dispoziției spre validare consiliului local;

-Dispozițiile primarului nr.427/13.06.2016 și nr.481/18.07.2016 privind modificarea bugetului
local pe anul 2016 cu sumele transferate din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice pentru finanțarea/decontarea lucrărilor executate în anul 2016, aferente
proiectului „Modernizarea infrastructurii D.C.35 Perișoru-Berlești și D.C. 36 Perișoru-Tîrlele Filiu”;

-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a), art.19 alin.(2) și art.82 din Legea finanţele publice locale
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-adresa nr.1740/24.06.2016 a Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca prin care se solicită
rectificarea bugetului acestei unități de învățământ pe anul în curs, ca urmare a realizării unor
venituri suplimentare față de cele prognozate la începutul anului;

-rapoartele șefului serviciului financiar contabil, privind necesitatea validării modificărilor făcute
bugetului local prin dispozițiile primarului, precum și necesitatea efectuării unor rectificări
suplimentare pentru asigurarea finanțării unor cheltuieli de funcționare, respectiv achiziţionarea
unor servicii juridice de reprezentare a intereselor oraşului Ianca în procesul privind contestaţia
Deciziei Camerei de Conturi Brăila nr.8/18.03.2016;

-dispoziţiile art. I alin.(2) lit.b) din O.U.G.nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte
normative, aprobată prin Legea nr.16/2013, cu modificările și completările ulterioare;

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

În temeiul prevederilor art.21 alin.(3), art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul 2016, aprobat prin H.C.L.nr.3/28.01.2016, cu
modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
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a)-Se majorează cu suma de 30.000 lei veniturile din capitolul 40.2A.50-încasări din
rambursarea altor împrumuturi acordate și se diminuează cu aceeași sumă veniturile din capitolul
18.2A.50-alte impozite și taxe;

b)-Se majorează cu suma de 15.000 lei veniturile Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca,
din care 5.000 lei în capitolul 36.10.50-alte venituri, respectiv 10.000 lei în capitolul 37.10.01-
donații și sponsorizări, și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile din Titlul II- Bunuri și Servicii,
din care 6.000 lei în capitolul 20.01.30-bunuri și servicii pentru întreținere și 9.000 lei în capitolul
20.05.30-alte obiecte de inventar;

Art.2.-Se validează modificările făcute bugetului local pe anul în curs prin Dispozițiile primarului
nr.427/13.06.2016 și nr.481/18.07.2016, după cum urmează:

a)-Se majorează cu suma de 3.604.767,28 lei veniturile din capitolul 42.2A.65- transferuri de la
bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor din cadrul Planului Național de Dezvoltare Locală

b)-Se majorează cu suma de 3.604.767,28 lei cheltuielile din capitolul 84020301710101-
transporturi drumuri și construcții, pentru finanțarea/decontarea lucrărilor executate în anul 2016
aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii D.C.35 Perișoru - Berlești și D.C.36 Perișoru -
Tîrlele Filiu”, cuprins în Planul Național de Dezvoltare Locală.

Art.3.-(1) Se aprobă achiziţionarea unor servicii juridice de reprezentare a intereselor oraşului
Ianca în procesul privind contestarea Deciziei Camerei de Conturi Brăila nr.8/18.03.2016.

(2) Achiziţionarea serviciilor juridice de reprezentare se face, potrivit legii, pentru toate fazele
procesului prevăzut la alin.(1), iar finanțarea se asigură din bugetul local, capitolul
512A0103203030-autorități publice, în limita sumei de 3.500 lei, fără taxa pe valoarea adăugată,
pentru fiecare fază a procesului.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, șeful serviciului
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului și directorul Liceului Tehnologic
„Nicolae Oncescu” Ianca, care vor opera modificările în bugetele proprii potrivit prevederilor art.1-3.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mariana Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.46
din 28 iulie 2016

privind: aprobarea cotizaţiei oraşului Ianca la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România -
Filiala Judeţeană Brăila, începând cu anul 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iulie
2016;

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 în orașul Ianca;

-adresa nr.164/18.04.2016 a Filialei Judeţene Brăila a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din
România, prin care se solicită aprobarea cotizaţiei oraşului Ianca pentru anul 2016;

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

În temeiul prevederilor art.10, art.17, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.a), art.45 alin.(2)
lit.f) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se aprobă cotizaţia oraşului Ianca la Societatea Naţională de Cruce Roşie din
România - Filiala Judeţeană Brăila, începând cu anul 2016, în sumă de 3500 lei/an.

(2) Cotizaţia va fi plătită din contul orașului Ianca 512A0103203030-altecheltuieli, deschis la
Trezoreria Ianca, în contul  Filialei Judeţene de Cruce Roşie Brăila RO17RNCB
0048025914360001, deschis la Sucursala BCR Brăila, Cod Fiscal 15226376.

(3) La fundamentarea și aprobarea bugetelor locale anuale, se va avea în vedere alocarea
sumei stabilite potrivit alin.(1).

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 celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mariana Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.47
din 28 iulie 2016

privind: desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie, în comisiile de evaluare şi asigurare a
calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2016-2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iulie 2016;
Având în vedere:
-adresele unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ teritorială a orașului Ianca, prin care se solicită

desemnarea altor reprezentanţi ai consiliului local în consiliile de administraţie, în comisiile de asigurare a calităţii
educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, în locul celor care și-au încheiat mandatul
în urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016;

-dispoziţiile art.96 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv
ale art.4 alin.(1) și art.7 alin.(1) lit.b) din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul M.E.N.nr.4619/2014;

-dispoziţiile 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;

-Strategia Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile
de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul nr.1409/2007;

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se desemnează reprezentanţii consiliului local în consiliile de administraţie, în comisiile de evaluare şi
asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anii școlari din mandatul
2016-2020, după cum urmează:

Denumirea unităţii de
învăţământ

Reprezentanţii
Consiliului local în consiliile
de administraţie

Reprezentanţii
consiliului local în
comisiile de asigurare
a calităţii educaţiei

Reprezentanţii
consiliului local în
comisiile de prevenire şi
combatere a violenţei

Liceul Teoretic „Constantin
Angelescu” Ianca

Florea LUPU
George STERPU Ștefan Marcel MITREAȘtefan RACU

Dănuț PISICĂ
Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu”
Ianca

Mirela CAZACU Mariana Luminița
ANGHELACHE Daniel Ernest CHIRUMaria ALEXE

Şcoala Gimnazială Plopu Ștefan MARCEL MITREA Ionel MOȘESCU Maria ALEXERadian STĂNCULESCU
Grădiniţa Ianca Daniel Ernest CHIRU Ionel MOȘESCU Ștefan RACU

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.51/2015.
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.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale

nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mariana Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
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H O T Ă R Â R E A   Nr.48
din 28 iulie 2016

privind: acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Ianca în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, pentru a vota
adoptarea unor hotărâri în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
iulie 2016;

Având în vedere:
-adresa nr.847/09.06.2016 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea”  Brăila,

privind necesitatea acordării unui mandat special reprezentantului orașului Ianca în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea”  Brăila, pentru a
vota adoptarea unor hotărâri în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Ianca;

-Încheierea din Camera de Consiliu a Judecătoriei Făurei din 16 iunie 2016, dată în
Dosarul nr.900/228/2016, prin care s-a validat mandatul domnului Chiriţă Fănel George
pentru funcţia de primar al oraşului Ianca;

-Hotărârea nr.36/27.06.2016 privind declararea Consiliului local al oraşului Ianca,
judeţul Brăila, ca legal constituit;

-dispozițiile art.14 alin.(1) și alin.(4), art.16 alin.(2) lit.i) și j) și alin.(3) lit.a) și f) din
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, cu modificările şi
completările ulterioare;

-dispozițiile art.10 din Legea serviciilor de utilități publice nr.51/2006-republicată,
respectiv ale art.10 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
nr.241/2006-republicată;

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

În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.(1) și alin.6 lit.a) punctul 14, art.37, 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.-Se acordă mandat special domnului Chiriță Fănel George, pe durata exercitării
funcției de primar al orașului Ianca, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila:

a) aprobarea primirii de noi membri, precum și a retragerii sau excluderii unor membri
din Asociație;
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b) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor ramase
după lichidare;

c) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și
modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi
sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, elaborate și prezentate de
Consiliul Director al Asociației, conform art.23 alin.(3) lit.a) din Statutul Asociației;

d) aprobarea sau modificarea, după caz, a caietelor de sarcini și a regulamentului
serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a serviciului, cu anexele - parte
integrantă, elaborate și prezentate de Consiliul Director al Asociației, conform art.23 alin.(3)
lit.b) din Statutul Asociației;

e) aprobarea nivelului indicatorilor financiari și manageriali - Anexa 3 la dispoziții
speciale - partea comună din Contractul de delegare a gestiunii nr.670/10.09.2009 - pentru
Operatorul SC Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mariana Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.49
din 28 iulie 2016

privind: desemnarea reprezentantului orașului Ianca în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila, aprobarea Actelor Adiționale nr.4 și 5 la
Actul Constitutiv și Statutul Asociației, precum și acordarea unui mandat special
reprezentantului orașului Ianca pentru a vota și semna actele adiționale prin care se
modifică actul constitutiv și statutul asociației, în numele și pe seama Unității Administrativ
Teritoriale Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
iulie 2016;

Având în vedere:
-adresa 633/04.07.2016 a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea”

Brăila, privind necesitatea desemnării reprezentanților unităților administrativ teritoriale din
județul Brăila în Adunarea Generală a Asociației, precum și acordarea unui mandat special
acestora pentru a vota și semna actele adiționale la actul constitutiv și statutul asociației,
după aprobarea acestora în consiliile locale;

-Încheierea din Camera de Consiliu a Judecătoriei Făurei din 16 iunie 2016, dată în
Dosarul nr.900/228/2016, prin care s-a validat mandatul domnului Chiriţă Fănel George
pentru funcţia de primar al oraşului Ianca;

-Hotărârea nr.36/27.06.2016 privind declararea Consiliului local al oraşului Ianca,
judeţul Brăila, ca legal constituit;

-dispozițiile art.14 alin.(4) și art.32 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila, cu modificările şi completările ulterioare;

-dispozițiile art.10 din Legea serviciilor de utilități publice nr.51/2006-republicată;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul

consiliului local.
În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d - e), alin.(4) lit.f) și alin.6 lit.a)

punctul 14, art.37, 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.-Se desemnează, ca reprezentant al orașului Ianca în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila, domnul Chiriță Fănel
George-primarul orașului Ianca.
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Art.2.-Se aprobă Actele Adiționale nr.4 și 5 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila, conform Anexelor 1 și 3.

Art.3.-Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Eco Dunărea”  Brăila în forma actualizată, conform Anexelor 2 si 4.

Art.4.-Se împuternicește domnul primar Chiriță Fănel George, reprezentantul orașului
Ianca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea”
Brăila, să voteze și să semneze în numele și pe seama orașului Ianca actele adiționale prin
care se modifică Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco
Dunărea” Brăila, precum și Actul Constitutiv și Statutul Asociației în forma actualizată.

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.

Art.6.-Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mariana Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.50
din 31 august 2016

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data
de 31 august 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
31 august 2016;

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.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Doamna consilier local Iuliana-Doinița BICOIU este aleasă preşedinte de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 31 august 2016, care va semna
hotărârile aprobate în această ședință, procesul verbal al ședinței, precum şi orice alte
documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului
președinte de ședință.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Iuliana-Doinița BICOIU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.51
din 31 august 2016

pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea
structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui așezământ
cultural în satul Plopu”.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august
2016;

Având în vedere:
-dispozițiile art.17 din Hotărârea Consiliului Local nr.3/28.01.2016 privind aprobarea

Programului investiţiilor publice pe anul 2016, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, unde la
poziția nr.7 figurează obiectivul de investiții „Construire Cămin cultural în satul Plopu;

-dispoziţiile art.5 lit.b) din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, Anexa 4 la H.G.nr.28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

-dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;

-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului și raportul comisiei nr.1 din cadrul consiliului local.

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea
structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui așezământ
cultural în satul Plopu”, conform Devizului General anexat care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(2) Bugetul total al proiectului este de 1.847.027 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care
se asigură integral din bugetul local.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Iuliana-Doinița BICOIU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.52
din 31 august 2016

privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august
2016;

Având în vedere:
-adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila nr.48450/28.07.2016 privind

modificarea repartizării sumelor din T.V.A. pentru plata drepturilor salariale ale personalului din
învăţământ stabilite prin lege, inclusiv contribuțiile aferente, precum și Dispoziția primarului
nr.531/03.08.2016 privind modificarea bugetului local pe anul 2016;

-dispoziţiile art.19 din Hotărârea Consiliului Local nr.3/2016 privind aprobarea bugetului local
pe anul 2016, prin care primarul, în calitate de ordonator principal de credite, a fost împuternicit să
repartizeze şi să utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste prevederile iniţiale, inclusiv
sumele alocate de la bugetul de stat, pe capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare, cu
obligația prezentării dispoziției spre validare consiliului local;

-adresele Muzeului Ianca privind alocarea unor sume de la bugetul local pentru finanțarea unor
activități culturale specifice;

-adresele Liceelor „Constantin Angelescu„ și „Nicolae Oncescu” privind necesitatea alocării
unor sume suplimentare de la bugetul local pentru cheltuieli cu bunuri și servicii;

-Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.158/05.08.2016 privind repartizarea pe unități
administrativ teritoriale a fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe
educaționale speciale integrați în învățământul de masă, pe anul 2016;

-referatul de aprobare al primarului, rapoartele șefului serviciului financiar contabil privind
necesitatea efectuării unor rectificări ale bugetului local pentru asigurarea finanțării unor cheltuieli
de funcționare/dezvoltare pe plan local, precum și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local.

În temeiul prevederilor art.21 alin.(3), art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, coroborate cu
dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a), art.19 alin.(2) și art.82 din Legea finanţele publice locale nr.273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul 2016, aprobat prin H.C.L.nr.3/ 28.01.2016,
cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:

a)-se majorează cu suma de 25.860 lei veniturile din capitolul 432A30, respectiv cheltuielile din
capitolul 550163, pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale
speciale integrați în învățământul de masă, pe anul 2016;

b)-se diminuează cu suma de 11.000 lei cheltuielile de personal din capitolul 542A50100101-
autorități publice și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile cu bunuri și servicii din capitolul
652A20-învățământ, în scopul finanțării unor cheltuieli de funcționare la Liceul teoretic „Constantin
Angelescu” Ianca;
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c)-se diminuează cu suma de 18.000 lei cheltuielile de personal din capitolul 542A50100101-
autorități publice și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile cu bunuri și servicii din capitolul
842A0303710130, în scopul achiziționării unei pompe de amorsare la bazinul de înot din
Complexul Sportiv „Ștefan Vrăbioru” Ianca;

d)-se diminuează cu suma de 60.000 lei cheltuielile de personal din capitolul 542A50100101-
autorități publice și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile cu bunuri și servicii din capitolul
652A20-învățământ, în scopul achiziționării de mobilier școlar la Liceul tehnologic „Nicolae
Oncescu” Ianca;

e)-se diminuează cu suma de 10.000 lei cheltuielile de personal din capitolul 542A50100101-
autorități publice și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 6702505911-alte
servicii în domeniul culturii, asociații și fundații, pentru Muzeul Ianca, din care 8.000 lei pentru
asigurarea cheltuielilor de funcționare și 2.000 lei în scopul cofinanțării proiectului „Totul pentru o
planetă vie”, cu obligația beneficiarului de a prezenta primarului un raport financiar cu privire la
modul de utilizare a sumelor primite.

f)-se diminuează cu suma de 15.000 lei cheltuielile de personal din capitolul 542A50100101-
autorități publice și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 512A0103710130-
investiții autorități publice-alte mijloace fixe, în scopul achiziționării unui utilaj pentru întreținerea
gazonului la Complexul Sportiv „Ștefan Vrăbioru” Ianca.

Art.2.-Veniturile suplimentare încasate din taxa de ocupare temporară a locurilor din parcul
orășenesc pe perioada organizării și desfășurării Zilelor Orașului Ianca din 8-11 septembrie 2016,
în sumă estimată de 18.000 lei, vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanțarea activităților cultural
artistice și sportive dedicate acestei sărbători.

Art.3.-Se validează modificările făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.531/
03.08.2016, după cum urmează:

a)-se majorează cu suma de 204.000 lei veniturile din capitolul 11.02.02- transferuri de la
bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local.

b)-se majorează cu suma de 204.000 lei cheltuielile din capitolul 65.02.10-cheltuieli de
personal învățământ, pentru plata drepturilor salariale și a contribuţiilor aferente acestora, din care
133.000 lei pentru Liceul teoretic „Constantin Angelescu” Ianca, 60.000 lei pentru Liceul tehnologic
„Nicolae Oncescu” Ianca și 11.000 lei pentru Școala gimnazială Plopu.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, președintele
Asociației Cultural Istorice „Muzeul” Ianca și directorii unităților de învățământ, care vor opera
modificările în bugetele proprii potrivit prevederilor art.1-3.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Iuliana-Doinița BICOIU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.53
din  31 august 2016

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului și din serviciile publice înființate de consiliul local, în anul 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 31
august 2016;

Având în vedere:
- dispoziţiile art.23 din Statutul funcţionarilor publici, aprobat prin Legea nr.188/1999-

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile art.10 din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor

publice aprobate prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
nr.7660/2006;

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

Ținând cont de observațiile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici transmise prin
adresa nr.40371/2016;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului și din serviciile publice înființate de consiliul local, în anul 2016,
potrivit anexei care face parte  integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul  şi responsabilul cu resurse umane 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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Iuliana-Doinița BICOIU                                                                Alexandru STERIAN
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Functia publica

Nr. maxim 

de functii 

publice

Nr. de 

functii 

publice 

ocupate

Nr. de 

functii 

publice 

vacante

Nr. maxim 

de functii 

publice care 

vor fi 

infiintate

Nr. maxim 

de functii 

publice 

supuse 

reorganizarii

Nr. maxim 

de functii 

publice 

rezervate 

promovarii

Nr. Maxim 

de functii 

publice 

rezervate 

promovarii 

rapide

Nr. maxim 

de functii 

publice care 

vor fi 

ocupate prin 

recrutare

Secretar al consiliului local 1 1 0 0 0 0 0 0

Sef serviciu 3 1 2 0 0 0 0 1

Sef birou 1 0 1 0 0 0 0 0

Funcţii publice de conducere specifice - arhitect sef 1 0 1 0 0 0 0 0

Total categoria functionari publici de conducere 6 2 4 0 0 0 0 1

Auditor clasa I grad profesional superior 1 0 1 0 0 0 0 1

Consilier juridic clasa I grad profesional superior 1 1 0 0 0 0 0 0

Consilier clasa I grad debutant 3 1 2 0 1 0 0 2

Consilier clasa I grad profesional asistent 0 0 0 1 0 1 0 0

Consilier clasa I grad profesional principal 2 2 0 0 0 0 0 0

Consilier clasa I grad profesional superior 10 9 1 0 0 0 0 0

Funcţii publice specifice - politist local clasa I grad 

profesional asistent

2 2 0 0 0 0 0 0

Funcţii publice specifice - politist local clasa I grad 

profesional principal

1 1 0 0 0 0 0 0

Total functii publice clasa I 20 16 4 1 1 1 0 3

Referent clasa III grad profesional debutant 2 0 2 0 0 0 0 2

Referent clasa III grad profesional superior 2 2 0 0 0 0 0 0

Funcţii publice specifice - politist local clasa III grad 

profesional principal

4 4 0 0 4 0 0 0

Funcţii publice specifice - politist local clasa III grad 

profesional superior

3 3 0 4 0 4 0 0

Total functii publice clasa III 11 9 2 4 4 4 0 2

Total functii publice executie 31 25 6 5 5 5 0 5

Total functii publice 37 27 10 5 5 5 0 6

PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI IANCA - JUDETUL BRAILA                                                                                                                           ANEXA  LA HCL 53/2016                                                                                 

                                                      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETAR,
                                                                   Iuliana Doinița BICOIU                                                                        Alexandru STERIAN



H O T Ă R Â R E A   Nr.54
din 31 august 2016

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 31
august 2016;

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 nr.1, 2 și 3
din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.38 alin.(3) lit.a), art.46 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 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, inclusiv la şedinţa de
constituire a consiliului local.

Art.2.-Pe data intrării în vigoare a prezentei îşi încetează aplicabilitatea Regulamentul
de organizare şi funcţionare aprobat prin H.C.L. nr.61/2012.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Iuliana-Doinița BICOIU Alexandru STERIAN
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ANEXA LA H.C.L. Nr.54/31.08.2016

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI 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 nr.161/2003 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

Art.1.-(1) În conformitate cu prevederile art.30 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, 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.(1) şi (11) 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 nu a fost finalizată.

(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În 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) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei fără
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 poate constitui 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.
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(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.-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.

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 trei exemplare. Două exemplare se păstrează la dosarul şedinţei de constituire, iar
al treilea se înmânează consilierului local.

(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) În 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. În
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  II - ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL
SECŢIUNEA 1 - PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

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, care va conduce şedinţele
consiliului.

(2) Preşedintele de şedinţă, ales în condiţiile alin.(1), 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, 3 și 4 au caracter constatator, ele nu produc efecte juridice şi nu pot forma obiectul unor acţiuni
în justiţie.

Art. 8.-(1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local;
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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 - ALEGEREA 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) În 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.-În 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.

Art.11.-(1) 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 a două
treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a 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 - COMISIILE DE SPECIALITATE

Art.12.-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.14.-(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.
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Art.15.-(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.17.-(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.18.-(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.19.-(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 persoanele care au competența convocării consiliului
local, potrivit legii.

(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) În caz de absenţă la şedinţa comisiei din care face parte, 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.-În 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,
iar în lipsa acestuia secretarul, 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.(1) 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. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret,
stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.
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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 - ALTE DISPOZIŢII

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. În
acest scop, judecătorul  sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei prezintă în faţa consiliului actul
judecătoresc de validare.

(2) După prezentarea actului de validare, primarul va depune jurământul prevăzut la art.4 alin.(1), 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 la prezidiu.
(3) Dacă la lucrările consiliului participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora,

aceştia vor ocupa la rândul lor un loc la prezidiu.
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 consilierilor la şedinţele consiliului local;
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.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Îl 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;

l) acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea
proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor dezbătute şi aprobate de consiliul local;
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m) asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ şi comunică celor interesaţi hotărârile
cu caracter individual;

(2) Obligaţiile prevăzute la lit. l) 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 – ATRIBUŢIILE 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) În 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 şi statul de funcţii ale aparatului de

specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, 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) În 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) În 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) În 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;
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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) În 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 – DESFĂŞURAREA 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. Materialele înscrise pe ordinea de zi
(proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele serviciilor de specialitate și celelalte
documente de fundamentare a proiectelor de hotărâri) sunt puse la dispoziţie președinților comisiilor de specialitate
sau reprezentantului grupului de consilieri, dacă s-a constituit, cu cinci zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu două
zile înaintea şedinţelor extraordinare. Materialele înscrise pe ordinea de zi pot fi transmise prin poșta electronică și
celorlalți consilieri locali, la solicitarea acestora.

(4) În 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, situație în care materialele sunt prezentate
direct în ședință.

Art.35.-(1) În 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.
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(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) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, prin grija secretarul oraşului se publică pe pagina de internet a
primăriei 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.(1), 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. În 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. În 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.(1) 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.-În 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 DE HOTĂRÂRI

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. În acest scop secretarul

oraşului şi personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică şi
juridică.

(3) În 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.
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(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) În 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) În 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.



10

SECŢIUNEA a-3-a - PROCEDURA DE 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. În 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. În 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 PERMANENT AL 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.
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CAPITOLUL V - ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

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 într-un registru

special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(2) Semestrial, consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

CAPITOLUL VI. - EXERCITAREA MANDATULUI DE CĂTRE ALEŞII LOCALI
SECŢIUNEA –1- CONSILIERII LOCALI

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) În 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 libertate;
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, cu excepția cazului prevăzut la lit.i) care se constată prin ordin al prefectului.
(4) În 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. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi
irevocabilă.

Art.81.-(1) În 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.
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(3) Dispoziţiile alin.(1) 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 MANDATULUI DE CĂTRE PRIMAR

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.(1).

(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) În 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) În cazurile prevăzute la art.87 alin.(2) lit.e)- g), încetarea mandatului poate avea loc numai după rămânerea
definitivă şi irevocabilă a  hotărârii judecătoreşti.
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SECŢIUNEA a-3-a -EXERCITAREA MANDATULUI DE CĂTRE VICEPRIMAR
ŞI DE 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.

CAPITOLUL VII- PROTECŢIA LEGALĂ A ALEŞILOR LOCALI

Art.92.-(1)  În 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 VIII – GRUPURILE DE CONSILIERI

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.(1) 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.(1) 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.-În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja

constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

CAPITOLUL IX – DREPTURILE ALEŞILOR LOCALI

Art.100.-(1) 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.101.-(1) 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.
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CAPITOLUL X - OBLIGAŢIILE ALEŞILOR LOCALI

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. În 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.107.-(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.109.-(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.

Art.110.-Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.
Art.111.-Aleşii locali sunt obligaţi să depună declaraţia de avere şi declaraţia de interese la începutul şi sfârşitul

mandatului, potrivit legii speciale.

CAPITOLUL XI – RĂSPUNDEREA ALEŞILOR LOCALI

Art.112.-Aleşii locali răspund administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea
atribuţiilor ce le revin, potrivit legii.

Art.113.-(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) În procesul verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar la cererea consilierului se va
menţiona în mod expres votul acestuia.

Art.114.-(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.(1) lit.a)- d)  se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin.(1) lit.e)

şi f) de către consiliul local, prin hotărâre.
(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) 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.116.-(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.
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Art.117.-(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.118.-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.119.-(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.122.-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.(1) 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.125.-(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.(1) 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) În cazul sancţiunilor  prevăzute la alin.(1) 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.(1) 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.(1) 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.

CAPITOLUL XII – REGISTRUL DE INTERESE

Art.128.-(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, 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.
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Art.130.-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.131.-(1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în

problema supusă dezbaterii.
(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1), 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.134.-(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) Prin grija secretarul oraşului se 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.136.-(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.

CAPITOLUL XIII – DISPOZIŢII FINALE

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 la casa
de cultură, iar cele ale comisiilor de specialitate în ziua de marţi, începând cu ora 1500, la sediul consiliului local.

Art.141.-Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa consiliului local din data de 31 august 2016.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI

Iuliana Doinița BICOIU Alexandru STERIAN



H O T Ă R Â R E A   Nr.55
din 29 septembrie 2016

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data
de 29 septembrie 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29 septembrie 2016;

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.54/31.08.2016 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Doamna consilier local Mirela CAZACU este aleasă preşedinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 29 septembrie 2016, care va semna
hotărârile aprobate în această ședință, procesul verbal al ședinței, precum şi orice alte
documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului
președinte de ședință.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mirela  CAZACU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A   Nr.56
din 29 septembrie 2016

privind: cesiunea contractului de concesiune nr.7552/01.11.2004 încheiat între Consiliul local al orașului
Ianca și Cabinetul Medical Individual Dr.Bobancu Diana, către MEDFAM Dr.Bobancu Diana S.R.L.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 29 septembrie
2016;

Având în vedere:
-cererea nr.18398/29.08.2016 prin care doamna Bobancu Diana, medic primar-titular al Cabinetului

Medical Individual cu obiect de activitate medicina de familie, reorganizat în societate comercială, solicită
cesiunea contractului de concesiune al spațiului în care își desfășoară activitatea, din orașul Ianca, str.Morii
nr.1, Bl.F1, parter, către Medfam Dr.Bobancu Diana S.R.L., în scopul obținerii autorizației de funcționare;

-adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila nr.7901/20.09.2016, potrivit căreia în spațiul
respectiv se va emite autorizația de funcționare către Medfam Dr.Bobancu Diana S.R.L., tot pentru
activitatea de medicină de familie;

-dispoziţiile art.14 alin.(2) și (4) din O.G.nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor
medicale, aprobată prin Legea nr.629/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

-dispoziţiile art.2, art.3 alin.(2) lit.c), art.4 alin.(1) și (3), art.5 alin.(1) din H.G.nr.884/2004 privind
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare;

-dispozițiile art.1315 și următoarele din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil;
- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și 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.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) și art.123 alin.(1) din

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Se aprobă cesiunea contractului de concesiune nr.7552/01.11.2004, modificat prin Actul adițional
nr./01.01.2010, încheiat între Consiliul local al orașului Ianca și Cabinetul Medical Individual Dr.Bobancu
Diana, având ca obiect utilizarea spațiului nr.3 și cota indiviză din spațiile comune în suprafață totală de
37,80 mp, precum și cota indiviză din terenul aferent acestora în suprafață de 12,52 mp de la parterul
blocului F.1, str.Morii nr.1, identificat cu CF nr.70469-C1-U11, către MEDFAM DR.BOBANCU DIANA
S.R.L., cu sediul în orașul Ianca, str.Parcului nr.1, bl.A11, sc.1, et.2, ap.10, județul Brăila.

Art.2.-Se împuternicește primarul orașului să semneze actul adițional nr.2 de modificare a titularului din
contractul de concesiune nr.7552/01.11.2004, celelalte prevederi contractuale rămânând nemodificate.

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mirela  CAZACU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A   Nr.57
din 29 septembrie 2016

privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
septembrie 2016;

Având în vedere:
-Deciziile Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila nr.28/22.08.2016, nr.29/26.08.

2016 și nr.34/09.09.2016, privind modificarea repartizării sumelor din taxa pe valoarea adăugată,
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local;

-alocarea sumei de 113,43 mii lei de către Consiliul Județean Brăila, în baza Contractului de
asociere nr.100/18.05.2016, reprezentând contribuția acestuia la realizarea obiectivului de investiții
„Construire sală de sport în Campusul școlar Nicolae Oncescu Ianca”;

-transferul sumei de 1.718 mii lei din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice în bugetul local, pentru finanțarea/decontarea lucrărilor executate în anul 2016, aferente
proiectului „Modernizarea infrastructurii D.C.35 Perișoru - Berlești și D.C. 36 Perișoru - Tîrlele Filiu”
cuprins în Planul Național de Dezvoltare Locală;

-virarea sumei totale de 42 mii lei din contractele de sponsorizări încheiate pentru finanțarea
activităților cultural-artistice și sportive dedicate Zilelor Orașului Ianca din perioada 8-11 septembrie
2016;

-dispoziţiile art.19 alin.(2) și art.82 din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;

-dispoziţiile art.19 din Hotărârea Consiliului Local nr.3/2016 privind aprobarea bugetului
centralizat al orașului pe anul 2016, prin care primarul a fost împuternicit să repartizeze şi să
utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste prevederile iniţiale, inclusiv sumele alocate de la
bugetul de stat sau retrase prin acte normative, pe capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei
bugetare, cu obligația prezentării spre validare consiliului local în proxima ședință a acestuia;

-referatul de aprobare al primarului, rapoartele șefului serviciului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local.

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul 2016, aprobat prin H.C.L.nr.3/28.01.2016, cu
modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:

a)-se diminuează cu suma de 20.000 lei cheltuielile cu bunuri și servicii din capitolul
512A0103200130 și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 672A03072002-pentru
reparații curente la Căminul cultural din orașul Ianca;
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b)-se diminuează cu suma de 16.000 lei cheltuielile cu serviciile publice generale din capitolul
542A50 și se majorează cu suma de 10.000 lei cheltuielile din capitolul 672A03072002-pentru
reparații la Căminul cultural din satul Berlești și cu suma de 6.000 lei cheltuielile de personal din
capitolul 662A50100101.

c)-se alocă suma de 30.000 lei din contul 990000-excedentul anului 2015, pentru finanțarea
cheltuielilor la obiectivul de investiții „Construire sală de sport Campus școlar Nicolae Oncescu
Ianca”- capitolul 512A0103710101-secțiunea de dezvoltare autorități publice, construcții.

Art.2.-Se validează modificările făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.573/
07.09.2016, după cum urmează:

a)-Se majorează cu suma de 280.000 lei veniturile din capitolul 11.02.02-transferuri de la
bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local și se majorează cu
aceeași sumă cheltuielile din capitolul 65.02.10-cheltuieli de personal învățământ, pentru plata
drepturilor salariale și a contribuţiilor aferente acestora.

b)-Se majorează cu suma de 113.430 lei veniturile din capitolul 37.2A.50-transferuri voluntare
de la bugetul județului și se diminuează cu aceeași sumă veniturile din capitolul 9902-excedent din
anii anteriori.

c)-Se majorează cu suma de 37.000 lei veniturile din capitolul 37.2A.01-donații și sponsorizări
și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 672A0330203030-alte servicii culturale.

Art.3.-Se validează modificările făcute bugetului local prin Dispoziția primarului
nr.575/15.09.2016, după cum urmează:

a)-Se majorează cu suma de 1.718.000 lei veniturile din capitolul 42.2A.65- transferuri de la
bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor din cadrul Planului Național de Dezvoltare Locală și se
majorează cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 84020301710101-transporturi drumuri și
construcții, pentru finanțarea/decontarea lucrărilor executate în anul 2016, aferente proiectului
„Modernizarea infrastructurii D.C.35 Perișoru - Berlești și D.C.36 Perișoru - Tîrlele Filiu”.

b)-Se majorează cu suma de 14.000 lei veniturile din capitolul 11.02.02-transferuri de la
bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local și se majorează cu
aceeași sumă cheltuielile din capitolul 652A20570203-tichete sociale pentru grădiniță.

c)-Se majorează cu suma de 5.000 lei veniturile din capitolul 37.2A.01-donații și sponsorizări și
se majorează cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 672A0330203030-alte servicii culturale.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorii
unităților de învățământ, care vor opera modificările în bugetele proprii potrivit prevederilor art.1-3.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mirela  CAZACU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.58
din 29 septembrie 2016

privind: acordul Consiliului local al orașului Ianca pentru aderarea orașului Făurei la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO Dunărea Brăila, precum și acordarea unui
mandat special primarului, în calitate de reprezentant legal al orașului Ianca, în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Dunărea  Brăila.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
septembrie 2016;

Având în vedere:
-adresa nr.881/06.09.2016 a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea”

Brăila, prin care se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului legal al orașului
Ianca, pe întreaga durată a mandatului, pentru a vota și semna anumite hotărâri și acte
conform statutului asociației, inclusiv primirea de noi membri;

-adresa nr.6953/29.08.2016 a Primăriei orașului Făurei, județul Brăila, prin care se
solicită aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea”  Brăila;

-dispozițiile art.13, art.14 alin.(1) și (4), art.16 alin.(2) lit.i) și j) și alin.(3) lit.a), c), f), h), n)
și o) din Statutul Asociației Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea”  Brăila;

-dispozițiile art.6, alin.(3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006-
republicată;

-dispozițiile art.10 alin.(5) și alin.(8) din Legea serviciilor de utilități publice nr.51/2006-
republicată;

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

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.e) și alin.(7) lit.c), 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.-Consiliul local al orașului Ianca este de acord cu aderarea orașului Făurei la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECO Dunărea” Brăila.

Art.2.-Se acordă mandat special domnului Chiriță Fănel George, pe durata exercitării
funcției de primar, în calitate de reprezentant legal al orașului Ianca, să voteze în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila:

a) primirea de noi membri în Asociație, precum și a retragerii sau excluderii unor membri
din Asociație;
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b) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase
după lichidare;

c) strategiile proprii de dezvoltare ale serviciului precum și a programelor de reabilitare,
extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de
înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea Operatorului;

d) elaborarea și modificarea, după caz, a regulamentelor serviciilor, a caietelor de
sarcini, a contractelor de prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la
serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a
contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate
de autorităţile de reglementare competente, consolidate și armonizate pentru întreaga arie
a Serviciului;

e) strategiile proprii în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciilor de utilități publice,
utilizând principiul planificării strategice multianuale;

f) stabilirea cerințelor și criteriilor de participare și selecție a operatorilor la procedurile
publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.

g) documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare și stabilirea
condițiilor de participare și a criteriilor de selecție a operatorilor în conformitate cu noile
prevederi legislative;

h) contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților
administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar,
astfel cum este prevăzut de art.30 din Legea nr.51/2006-republicată.

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mirela  CAZACU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.59
din 29 septembrie 2016

privind: desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Liceului
tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2016-2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
septembrie 2016;

Având în vedere:
-adresa nr.2458/09.09.2016 a  Liceului tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca, prin care se solicită

desemnarea unui alt reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație în locul doamnei
Cazacu Mirela, deoarece a fost numită în funcția de director al acestei unități de învățământ prin
Decizia Inspectoratului Școlar Județean nr.780/18.08.2016, funcție care îi conferă de drept calitatea
de membru și de președinte al consiliului de administrație;

-dispoziţiile art.96 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv ale art.4 alin.(1) și art.7 alin.(1) lit.b) din Metodologia-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin
Ordinul M.E.N.nr.4619/2014;

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Domnul consilier local Chiru Daniel Ernest, se desemnează ca reprezentant al
consiliului local în consiliul de administraţie al  Liceului tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca, în locul
doamnei Cazacu Mirela, pentru anii școlari din mandatul 2016-2020.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător Hotărârea
Consiliului Local nr.47/ 28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile
de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială
a oraşului Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2016-2020.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mirela  CAZACU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.60
din 29 septembrie 2016

privind: abrogarea poziției nr.6-str.Sărățeni din Secţiunea I „Bunuri imobile” a Inventarului domeniului
public al orașului Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002-Anexa nr.4, cu modificările și completările
ulterioare.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 septembrie
2016;

Având în vedere:
-adresa nr.17239/23.09.2016 a Consiliului Județean Brăila, potrivit căreia se intenționează

promovarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca - Ianca -
Viziru, asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila - Buzău”, ocazie cu care s-a  constat
că str.Sărățeni este inclusă atât în domeniul public al orașului Ianca, cât și în domeniul public al județului,
parte a drumului județean Șuțești – Ianca, inclus în acest proiect;

-dispoziţiile art.3 alin.(4) şi art.22 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. VI din Anexa nr.1 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;

-raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

-referatul de aprobare al primarului întocmit în conformitate cu prevederile art. 30 alin.(1) 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.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.122 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.- La Secţiunea I „Bunuri imobile” din Inventarul domeniului public al orașului Ianca atestat prin
H.G.nr.363/2002-Anexa nr.4, cu modificările și completările ulterioare, poziţia nr.6-str.Sărățeni se
abrogă.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului 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.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mirela  CAZACU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.61
din 29 septembrie 2016

privind: aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizarea infrastructurii de transport
județean pe traseul Gulianca - Ianca - Viziru, asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila - Buzău”.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 septembrie 2016;
Având în vedere:
-adresa nr.17169/22.09.2016 a Consiliului Județean Brăila, prin care se propune încheierea unui Acord de

parteneriat pentru realizarea  proiectului  „Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca -
Ianca - Viziru, asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila - Buzău”, în sensul de a permite
intervenția pe suprafețele din domeniul public al orașului adiacente drumului județean, pentru a realiza/moderniza
rigole, trotuare, stații de călători, etc.;

-prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 6- „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importantă
regională”, Prioritatea de Investiții 6.1- „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multinodale” din cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020;

-referatul de aprobare al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.14, art.36 alin.(2) lit.e) și alin.(7) lit.c), art.45 alin.(1) și 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 participarea U.A.T. Orașul Ianca la realizarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de
transport județean pe traseul Gulianca - Ianca - Viziru, asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila
- Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6- „Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importantă regională”, Prioritatea de Investiții 6.1- „Stimularea mobilității regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multinodale”.

Art.2.-Se aprobă Acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila, Unitatea
Administrativ Teritorială Orașul Ianca și alte unități administrativ teritoriale din județul Brăila pentru realizarea
proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca - Ianca - Viziru, asigurând
conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila - Buzău”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3.-Se împuternicește domnul Chiriță Fănel George-primarul orașului, să semneze Acordul de parteneriat.
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.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mirela  CAZACU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.62
din 27 octombrie 2016

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data
de 27 octombrie 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
27 octombrie 2016;

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.54/31.08.2016 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Domnul consilier local Daniel-Ernest CHIRU este ales preşedinte de şedinţă
a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 27 octombrie 2016, care va semna
hotărârile aprobate în această ședință, procesul verbal al ședinței, precum şi orice alte
documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului
președinte de ședință.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Daniel-Ernest CHIRU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.63
din 27 octombrie 2016

privind: prelungirea termenului de atribuire în folosință gratuită a spațiului din imobilul situat în
orașul Ianca, str.Gării nr.7, pentru sediul comun al Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații
„BH Ianca” și „ISG Mircea Vodă”.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
octombrie 2016;

Având în vedere:
-adresele nr.42/17.10.2016 și nr.58/17.10.2016 ale Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru

Irigații „BH Ianca” și „ISG Mircea Vodă”, prin care se solicită prelungirea termenului de atribuire în
folosință gratuită a spațiului din imobilul situat în orașul Ianca, str.Gării nr.7, pentru sediul comun al
ambelor organizații;

-dispozițiile art.49 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
dispozițiile art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, 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.(6) lit.a) pct.19, art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Se aprobă prelungirea termenului de atribuire în folosință gratuită a spațiului din imobilul
situat în orașul Ianca, str.Gării nr.7, pentru sediul comun al Organizațiilor Utilizatorilor de Apă
pentru Irigații „BH Ianca” și „ISG Mircea Vodă”, până la data de 31 decembrie 2026.

Art.2.-Se împuternicește primarul orașului Ianca să semneze actul adițional la Contractul de
comodat nr.16043/31.08.2005.

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Daniel-Ernest CHIRU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.64
din 27 octombrie 2016

privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
octombrie 2016;

Având în vedere:
-Decizia Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila nr.36/03.10.2016 privind

modificarea repartizării sumelor din taxa pe valoarea adăugată, prin care orașului Ianca i-a fost
alocată suma de 33 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local, respectiv
pentru cheltuielile materiale la unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

-adresa nr.16984/12.10.2016 a Companiei de Utilități Publice „Dunărea” Brăila, privind
restituirea sumei de 312.110,29 lei ce reprezintă economia realizată din contribuția orașului Ianca
la finanțarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”;

-Încheierea nr.215/13.06.2016 a Judecătoriei Făurei, dată în Dosarul nr.823/228/2016, prin
care U.A.T. oraș Ianca a fost obligată la plata sumei de 72.974, 43 lei către constructorul
obiectivului de investiții „Realizarea unui sistem de supraveghere în vederea creșterii siguranței și
prevenirii criminalității”;

-adresa nr.1024/18.10.2016 a Școlii Gimnaziale Plopu prin care se solicită rectificarea
bugetului pe anul în curs, ca urmare a încheierii Contractul de sponsorizare nr.307/17.10.2016 cu
OMV Petrom S.A. și încasării sumei de 11.250 lei pentru renovarea bibliotecii din cadrul școlii;

-referatul serviciului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
privind necesitatea alocării fondurilor pentru cursurile de pregătire profesională a asistenților
personali ai persoanelor cu handicap, conform dispozițiilor art.38 lit.a) din Legea nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

-referatul de aprobare al primarului, rapoartele serviciului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, precum și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului
local;

-dispoziţiile art.19 alin.(2) din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul 2016, aprobat prin H.C.L.nr.3/28.01.2016, cu
modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:

a)-se majorează cu suma de 33 mii lei veniturile din capitolul 11.02.02- transferuri de la bugetul
de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local;
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b)-se majorează cu suma de 33 mii lei cheltuielile materiale din capitolul 65.02.10- învățământ,
urmând ca repartizarea sumei să se facă de către primarul orașului și serviciul financiar contabil,
după consultarea administratorilor financiari ai unităților de învățământ;

c)-se majorează cu suma de 312.110 lei veniturile din capitolul 3632-sume provenite din
finanțarea bugetară a anilor precedenți;

d)-se majorează cu suma de 150.000 lei cheltuielile din capitolul 65.02.20.05.30-învățământ,
pentru finanțarea cheltuielilor cu materiale și dotări la obiectivul de investiții „Construire sală de
sport Campus școlar Nicolae Oncescu Ianca”;

e)-se majorează cu suma de 5.000 lei cheltuielile din capitolul 68.21.05.02.20.13-asistență
socială, pentru finanțarea cursurilor de pregătire profesională a asistenților personali ai persoanelor
cu handicap;

f)-se majorează cu suma de 50.000 lei cheltuielile de personal din capitolul 68.2A.05.02-
salarizarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap;

g)-se majorează cu suma de 20.000 lei cheltuielile din capitolul 62.2A.05.02.57.02.01-
indemnizații persoane cu handicap;

h)-se majorează cu suma de 19.000 lei cheltuielile din capitolul 20.30.30-cheltuieli de judecată;
i)-se majorează cu suma de 68.110 lei cheltuielile din capitolul 51.2A.01.03.20.01.30- autorități

publice, alte bunuri și servicii;
j)-se majorează cu suma de 11.250 lei veniturile Școlii Gimnaziale Plopu din capitolul 37.10.01-

donații și sponsorizări și cu aceeași sumă cheltuielile materiale din capitolul 65.10.04.01.20.01.30.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorii unităților de

învățământ, în calitate de ordonatori terțiari de credite, care vor opera modificările în bugetele
proprii potrivit prevederilor art.1 lit.a), b) și j), precum și şeful serviciului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului pentru bugetul centralizat al orașului, pe care îl va înainta
spre avizare Administraţiei Finanţelor Publice Brăila, în termen de 5 zile de la data prezentei
hotărâri.

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Daniel-Ernest CHIRU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.65
din 27 octombrie 2016

privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Ianca pentru perioada 2016-
2026.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
octombrie 2016;

Având în vedere:
-necesitatea promovării în perioada următoare a unor noi proiecte de dezvoltare locală

cu finanțare nerambursabilă, inclusiv din fondurile comunitare, iar una din condițiile de
eligibilitate pentru acceptarea la finanțare, indiferent de sursă, este aceea a existenței
strategiei de dezvoltare locală în care să fie cuprins și proiectul pentru care se solicită
cofinanțare;

-dispozițiile art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.e) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/ 2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-referatul de aprobare al primarului, raportul managerului de proiecte din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2
și 3 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) și 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 Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Ianca pentru perioada
2016-2026, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului
Ianca și serviciile publice din subordine.

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Daniel-Ernest CHIRU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.66
din 24 noiembrie 2016

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data
de 24 noiembrie 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
24 octombrie 2016;

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.54/31.08.2016 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Domnul consilier local Viorel CIUCAȘU este ales preşedinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 24 noiembrie 2016, care va semna
hotărârile aprobate în această ședință, procesul verbal al ședinței, precum şi orice alte
documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului
președinte de ședință.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.67
din 24 noiembrie 2016

privind: acordul consiliului local pentru rectificarea Cărții Funciare nr.74662, cu Număr Cadastral 1332,
având ca obiect terenul situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal  6, parcela 633, lot-2.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 noiembrie 2016;
Având în vedere:
►cererea nr.20660/07.11.2016, prin care doamna Turcu Marcela solicită rectificarea Cărții Funciare

nr.74662, cu Număr Cadastral 1332, având ca obiect terenul situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea
Brăilei, cvartal  6, parcela 633, lot-2, în sensul diminuării suprafeței din proprietatea orașului de la 480 mp
la 182 mp, pentru a se crea posibilitatea înscrierii în cartea funciară a orașului Ianca a întregii suprafețe de
3.000 mp de teren pentru care s-a emis Titlul de proprietate nr.663-8519/20.06.2007;

►dispozițiile art.2 alin.(4) și art.33 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Consiliul local al orașului Ianca este de acord cu rectificarea Cărții Funciare nr.74662, cu
Număr Cadastral 1332, având ca obiect terenul situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal
6, parcela 633, lot-2, în sensul diminuării suprafeței din domeniul privat al orașului de la 480 mp la 182 mp,
pentru a se crea posibilitatea înscrierii în cartea funciară a întregii suprafețe de 3.000 mp teren, pentru care
s-a emis Titlul de proprietate nr.663-8519/20.06.2007.

(2) Cheltuielile ocazionate de rectificarea Cărții Funciare nr.74662 se suportă din bugetul local, capitolul
512A0103203030, autorități publice-alte cheltuieli, în limita sumei de 1.000 lei-inclusiv TVA.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Chiriță Fănel George-
primarul orașului, care se împuternicește să semneze declarația și celelalte documente necesare rectificării
în cartea funciară, potrivit 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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.68
din 24 noiembrie 2016

privind: atribuirea în folosință gratuită a spațiului din imobilul situat în orașul Ianca, str.Gării nr.7,
pentru sediul comun al Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „B.H. Ianca” și „I.S.G.
Mircea Vodă”.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24
noiembrie 2016;

Având în vedere:
►adresa comună nr.42/55/10.11.2016 a Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „B.H.

Ianca” și „I.S.G. Mircea Vodă”, prin care se solicită atribuirea în folosință gratuită a spațiului din
imobilul situat în orașul Ianca, str.Gării nr.7, pentru sediul comun al ambelor organizații;

►dispozițiile art.49 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

►dispozițiile art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

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

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(6) lit.a) pct.19, art.45 alin.(3) și 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 atribuirea în folosință gratuită a spațiului din imobilul situat în orașul Ianca,
str.Gării nr.7, pentru sediul comun al Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „B.H. Ianca”
și „I.S.G. Mircea Vodă”, pe o perioadă de 10 ani.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local
nr.63/27.10.2016 privind prelungirea termenului de atribuire în folosință gratuită a spațiului din
str.Gării nr.7 pentru sediul comun al O.U.A.I. „B.H. Ianca” și „I.S.G. Mircea Vodă”.

Art.2.-Se împuternicește primarul orașului Ianca să semneze Contractul de comodat pentru
atribuirea spațiului, cu ambele organizații.

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.69
din 24 noiembrie 2016

privind: aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local, pentru anul 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 noiembrie 2016;
Având în vedere:
►adresa Instituţiei Prefectului nr.145/07.01.2016 potrivit căreia nu au fost aduse modificări în privința numărului

de personal, rămânând în vigoare numărul maxim de  posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, precum şi
pentru instituţiile/serviciile publice locale din subordine înfiinţate de consiliul local, stabilit în anul anterior și aprobat
pin Hotărârea Consiliului Local nr.22/26.03.2015;

►obligativitatea încadrării în numărul de personal, dar și necesitatea punerii în aplicare a noilor exigențe stabilite
prin H.G.nr.218/2015 privind Registrul Agricol pentru perioada 2015 – 2019, prin Normele tehnice aprobate prin
Ordinul comun al M.A.D.R., M.D.R.A.P., M.F.P. şi I.N.S. nr.734/480/1003/3727/ 04.09.2015, precum și prin Legea
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, se impune
completarea compartimentului Registrul Agricol cu încă un post de agent agricol, funcție publică de execuție,
consilier, clasa I, gradul profesional debutant, prin desființarea unei funcții similare vacante din cadrul serviciului
financiar contabil;

►Avizul favorabil nr.51057/31.10.2016 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
►referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
►dispoziţiile art.100  alin.(1) lit.d) și  art.107  alin.(1) lit.a)  din Statutul funcţionarilor publici aprobat prin Legea

nr.188/1999-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.b.), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă pentru anul 2016 un număr total de 90 posturi  pentru aparatul de specialitate al primarului şi
serviciile publice din subordine înfiinţate de consiliul local.

(2) În numărul total de 90 posturi sunt incluse și cele 10 posturi finanţate 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 și medicală comunitară din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.

(3) Organigrama cu numărul maxim de posturi, respectiv statul de funcţii cu centralizatorul acestora, pentru
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice din subordine înfiinţate de consiliul local, sunt prevăzute în
anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului care are obligaţia încadrării
în cheltuielile de personal potrivit noii structuri organizatorice aprobate.

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.70
din 24 noiembrie 2016

privind: rectificarea bugetului local pe anul 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 noiembrie 2016;
Având în vedere:
►referatul serviciului de asistență socială privind necesitatea rectificării bugetului local, în sensul

includerii sumelor alocate de la bugetul de stat pentru plata ajutorului de încălzire a locuințelor, potrivit
prevederilor O.U.G.nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;

►rapoartele serviciului financiar contabil privind necesitatea redistribuirii unor sume din capitolele de
cheltuieli pentru asigurarea unor drepturi de natură salarială și achiziția unei centrale termice la Școala
Gimnazială Plopu, potrivit adresei nr.1114/17.11.2016;

►referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
►dispoziţiile art.19 din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Bugetul local al orașului Ianca pe anul 2016, aprobat prin H.C.L.nr.3/28.01.2016, cu modificările
și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:

a)-se majorează cu suma de 18 mii lei veniturile din capitolul 42.2A.34 - subvenții de la bugetul de stat
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local și cu aceeași sumă se majorează cheltuielile din
capitolul 68.2A.15.01.57.02.01-ajutor pentru încălzirea locuințelor;

b)-se diminuează cu suma de 28 mii lei cheltuielile de personal din capitolul 51.2A.01.03-autorități
publice și se majorează cu suma de 20 mii lei cheltuielile de personal din capitolul 61.2A.03.04 - poliție
locală, cu 5 mii lei cheltuielile de personal din capitolul 66.2A.50.50 - sănătate și cu 3 mii cheltuielile de
personal din capitolul 54.2A.10 - serviciul public local de evidență a populației;

c)-se diminuează cu suma de 6 mii lei cheltuielile de funcționare din capitolul 51.2A.01.03.20.01.09-
autorități publice și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile din secțiunea de dezvoltare învățământ din
capitolul 65.2A.03.02.71.01.30-pentru achiziția unei centrale termice la biblioteca Școlii Gimnaziale Plopu;

d)-se diminuează cu suma de 500 lei cheltuielile de personal din capitolul 67.2A.03.06.10.01-cultură și
se majorează cu aceeași sumă cheltuielile de personal din capitolul 67.2A.03.02.10.01-bibliotecă;

e)-se aprobă suma de 5 mii lei din capitolul 51.2A.01.03-autorități publice, pentru finanțarea lucrărilor
de extindere a rețelei de apă pe străzile Rozelor și Zorilor din orașul Ianca.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciul financiar
contabil, care va opera modificările în bugetul propriu potrivit art.1 și îl va înainta spre avizare Administraţiei
Finanţelor Publice Brăila, în termen de 5 zile de la data prezentei hotărâri.

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.71
din 24 noiembrie 2016

privind: avizarea modificării și a formei actualizate a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare, cu anexele acestuia ca parte integrantă.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 noiembrie 2016;
Având în vedere:
►Adresa nr.1472/27.10.2016 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin care se solicită

avizul consiliului local asupra modificării și a formei actualizate a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și
de canalizare, cu anexele acestuia ca parte integrantă;

►Hotărârea nr.3/14.02.2013 a Adunării Generale a A.D.I.Dunărea Brăila, privind modificarea Anexei 3 la
Contractul de prestare a serviciului public de canalizare-Conditii de calitate și legislația aplicabilă, parte integrantă din
Anexa nr.4 a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

►Hotărârea nr.8/30.04.2014 a Adunării Generale a A.D.I.Dunărea Brăila, privind modificarea art.106 alin.(5) din
Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea Regulamentului privind individualizarea
la nivel de apartament sau spatiu cu altă destinatie în cadrul condominiilor, cu Anexele nr.1-5;

►Hotărârea nr.17/21.04.2016 a Adunării Generale a A.D.I.Dunărea Brăila, privind modificarea Art.8.1 din
Capitolul VI - Stabilirea debitelor de apă evacuate în rețeaua publică de canalizare, din contractul de prestare a
serviciului public de canalizare, Anexa nr.4 la Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

►Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.88/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare;

►dispozițiile art.8 alin.(3) lit.i), coroborate cu prevederile art.22 alin.(4) din Legea serviciilor comunitare de utilități
publice nr.51/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.6 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006-republicată;
►dispozițiile art.5 alin.(2) lit.l) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;
►referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.14, art.37, art.45 alin.(1), art.62 alin.(1),

art.63 alin.(1) lit.d) și 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 avizează modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a anexelor
acestuia, ca parte integrantă.

Art.2.-Se avizează Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și anexele acestuia, ca parte
integrantă, în forma actualizată.

Art.3.-Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și anexele acestuia ca parte integrantă, în
forma actualizată, constituie Anexa la prezenta hotărâre.

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.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.72
din 24 noiembrie 2016

privind: analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru anul 2016 şi
stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24
noiembrie 2016;

Având în vedere:
►dispozițiile art.6 alin.(1) din O.G.nr.28/2008 privind Registrul Agricol, aprobată prin Legea

nr.98/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modelul Registrului Agricol pentru
perioada 2015–2019 aprobat prin H.G.nr.218/2015;

►dispozițiile art.8 alin.(4) din Normele tehnice de completare a Registrului Agricol pentru
perioada 2015–2019, aprobate prin Ordinul M.A.D.R./M.D.R.A.P./M.F.P./I.N.S. nr.734/480/1003/
3727 din anul 2015;

►raportul comun al agenților agricoli din cadrul aparatului de specialitate al primarului, privind
stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru anul 2016;

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

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a) și d), alin.(6) lit.a) pct.11 și alin.(9), art.45
alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru anul 2016, potrivit
raportului comun al agenților agricoli din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.2.-Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în
Registrul Agricol, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează agenții agricoli din
compartimentul Registrul Agricol al 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.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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A N E X Ă
la H.C.L. nr.72/24.11.2016

PROGRAM DE MĂSURI

PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL

Nr.
crt. Denumirea activităţii Termen Responsabil

1 Finalizarea înscrierii datelor în Registrul Agricol pentru anul 2016,
pe suport de hârtie 31.12.2016 Agenții agricoli

2 Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de
agent agricol 31.12.2016 Primar

3 Afişajul şi înştiinţarea populaţiei cu privire la perioadele la care
persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru
înscrierea în Registrul Agricol, respectiv:

- 5 ianuarie – 1 martie:
- datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul

aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile
utilizate ca locuinţă, construcţiile-anexe, mijloacele
de transport cu tracţiune animală şi mecanică,
maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură,
efectivele de animale existente în
gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la
începutul fiecărui an, precum şi modificările
intervenite în cursul anului precedent în efectivele de
animale pe care le deţin, ca urmare a
vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau
sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri

- 1 – 31 mai:
- datele privind modul de folosinţă a terenului

suprafeţele cultivate, numărul pomilor, în anul agricol
- în termen de 30 zile, în cazul în care au intervenit

modificări în patrimoniul agricol

permanent Agenții agricoli

4 Orice modificare în Registrul Agricol se va face numai cu acordul
scris al secretarului orașului, prin tăierea cu o linie orizontală cu
pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu
pastă roşie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară

permanent Agenții agricoli

5 Confruntarea periodică a datelor înscrise în Registrul Agricol cu
evidenţele existente la cabinetul sanitar-veterinar, în privința
efectivelor de animale

trimestrial Agenții agricoli

6 Confruntarea periodică a datelor înscrise în Registrul Agricol cu
evidenţele din Registrul Fiscal, în privința terenurilor trimestrial Agenții agricoli

7 Achiziționarea programului informatic și dotarea compartimentului
cu echipamentele informatice necesare implementării registrului
agricol în format electronic și eliberarea adeverințelor

31.03.2017 Primar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN



H O T Ă R Â R E A   Nr.73
din 24 noiembrie 2016

privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea
rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila”, în vederea finanțării
acestuia în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală aprobat prin O.U.G.nr.28/2013.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 noiembrie 2016;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.e) și art.14 din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional

de Dezvoltare Locală, respectiv ale art.10 alin.(5) și (7) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul
M.D.R.A.P. nr.1851/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.5 lit.d) din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, Anexa 4 la H.G.nr.28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și rapoartele comisiilor de
specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.d) şi alin.6 lit.a) pct.13, art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea rețelei
de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila”, în vederea finanțării acestuia în
cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală aprobat prin O.U.G.nr.28/2013, potrivit Documentației de
Avizare a Lucrărilor de Intervenție și Devizului General anexate care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(2) Bugetul total al proiectului este de 15.525.008 lei, inclusiv TVA, din care suma de 15.093.983 lei de
la bugetul de stat și suma de 431.025 lei de la bugetul local.

Art.2.-Se aprobă cofinanțarea obiectivului „Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu,
orașul Ianca, județul Brăila” cu suma de 431.025 lei din bugetul local, precum și a cheltuielilor neeligibile
care vor apărea pe parcursul derulării lucrărilor.

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.74 

din 22 decembrie 2016 
 
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data 
de 22 decembrie 2016. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
22 decembrie 2016; 
      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.54/31.08.2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca. 
      În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Domnul consilier local Liviu DRAGOMIR este ales preşedinte de şedinţă a 
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 22 decembrie 2016, care va semna 
hotărârile aprobate în această ședință, procesul verbal al ședinței, precum şi orice alte 
documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului 
președinte de ședință. 
      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. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,             
                                   SECRETARUL ORAŞULUI 
 
      Liviu DRAGOMIR                                                             Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.75 
din 22 decembrie 2016 

 
privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2016.  
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 
decembrie 2016; 
      Având în vedere: 
      ►Deciziile Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila nr.37/29.11.2016 și nr.39/ 
09.12.2016, privind modificarea repartizării sumelor din taxa pe valoarea adăugată și a cotei de 
18,5% din impozitul pe venit, prin care orașului Ianca i-a fost alocată suma totală de 1.038.000 lei 
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local și echilibrarea bugetului local; 
      ►Hotărârea Consiliul Județean Brăila nr.214/14.12.2016, privind rectificarea repartizării pe 
unități administrativ teritoriale a procentului de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru  susținerea programelor de dezvoltare 
locală care necesită cofinanțare, prin care orașului Ianca i-a fost alocată suma de 100.000 lei; 
      ►transferul sumei de 307.360,61 lei din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice în bugetul local, pentru decontarea ultimelor lucrări aferente proiectului 
„Modernizarea infrastructurii D.C.35 Perișoru - Berlești și D.C. 36 Perișoru - Tîrlele Filiu” cuprins în 
Planul Național de Dezvoltare Locală; 
      ►dispoziţiile art.19 alin.(2) și art.82 din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispozițiile art.28 alin.(1) lit.a) și b) din O.U.G. 
nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 
      ►dispoziţiile art.19 din Hotărârea Consiliului Local nr.3/2016 privind aprobarea bugetului 
centralizat al orașului pe anul 2016, prin care primarul a fost împuternicit să repartizeze şi să 
utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste prevederile iniţiale, inclusiv sumele alocate de la 
bugetul de stat sau retrase prin acte normative, pe capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei 
bugetare, cu obligația prezentării spre validare consiliului local în proxima ședință a acestuia; 
      ►Dispoziţiile primarului orașului Ianca nr.781/07.12.2016 și nr.785/15.12.2016 privind 
modificarea bugetului local pe anul 2016; 
      ►referatul de aprobare al primarului, rapoartele șefului serviciului financiar contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, precum și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul 
consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
                                                             H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-Se validează modificările făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.781/ 
07.12.2016, după cum urmează: 
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      a)- se majorează cu suma de 100.000 lei veniturile din capitolul 11.2A.02-sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivel local și se 
majorează cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 65.2A.10-cheltuieli de personal învățământ. 
      b)- se majorează cu suma de 120.000 lei veniturile din capitolul 11.2A.02-sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru plata drepturilor asistenților personali și se diminuează cu 
aceeași sumă veniturile din capitolul 18.2A.50-alte impozite și taxe. 
      c)- se majorează cu suma de 648.000 lei veniturile din capitolul 11.2A.06-sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată și cu suma de 152.000 lei veniturile din capitolul 04.2A.04-sume  
defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit, ambele pentru echilibrarea bugetului local, 
repartizate pe capitole de cheltuieli după cum urmează: 
      ►85.000 lei în capitolul 672A065912-susținerea cultelor, din care 50.000 lei pentru Parohia 
Berlești și 35.000 lei pentru Parohia Plopu; 
      ►715.000 lei în capitolul 672A0307710101-construcții Cămin cultural Plopu. 
      Art.2.-Se validează modificările făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.785/ 
15.12.2016, după cum urmează: 
      a)- se majorează cu suma de 103.000 lei veniturile din capitolele 11.2A.02 și 11.2A.06-sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cu suma de 15.000 lei veniturile din capitolul 04.2A.04-
sume  defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit, repartizate pe capitole de cheltuieli după 
cum urmează: 
      ►18.000 lei în capitolul 512A0103200130-cheltuieli cu alte bunuri și servicii pentru întreținere 
și funcționare; 
      ►100.000 lei în capitolul 672A0307710101-construcții Cămin cultural Plopu. 
      b)- se majorează cu suma de 307.360,61 lei veniturile din capitolul 42.2A.65- transferuri de la 
bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor din cadrul Planului Național de Dezvoltare Locală, 
respectiv cheltuielile din capitolul 84020301710101-transporturi drumuri și construcții, pentru 
finanțarea/decontarea ultimelor lucrări aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii D.C.35 
Perișoru-Berlești și D.C.36 Perișoru-Tîrlele Filiu” cuprins în Planul Național de Dezvoltare Locală. 
      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și şeful serviciului 
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care vor opera modificările în 
bugetul centralizat al orașului potrivit art.1÷2 și-l vor înainta spre avizare Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Brăila, în termen de 5 zile de la data prezentei hotărâri. 
      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. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.76 
din 22 decembrie 2016 

 
privind: acordarea unui mandat special primarului, în calitate de reprezentant legal al oraşului 
Ianca în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco-Dunărea” Brăila, 
pentru a vota cotizația membrilor asociați. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data de 22 
decembrie 2016; 
      Având in vedere: 
      ►adresa nr.1421/05.12.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco-Dunărea” 
Brăila, prin care se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului legal al oraşului Ianca 
în Adunarea Generală a Asociaţiei, în vederea votării cotizaţiei membrilor asociați; 
      ►adresa nr.1303/15.11.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco-Dunărea” 
Brăila, cuprinzând Situaţia cotizaţiei pentru anul 2017 a unităţilor administrativ teritoriale ca 
membre asociate, propusă de către Consiliul Director în conformitate cu prevederile art.23 alin.(2) 
lit.b) din Statutul Asociaţiei; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.93/06.11.2008, privind aderarea oraşului Ianca la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Eco-Dunărea” Brăila; 
      ►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul 
consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.12 alin.(1), art.36 alin.(1),  alin. (2) lit.e) şi alin.(7) lit.a), art.37, art.45, 
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.-Domnul Fănel George CHIRIŢĂ, primarul oraşului Ianca, se împuterniceşte să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco - Dunărea” Brăila, pe întreaga 
durată a mandatului de primar, cotizaţia anuală a membrilor asociaţi propusă de Consiliul Director 
al Asociaţiei. 
      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. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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