
H O T Ă R Â R E A   Nr.1
din 31 ianuarie 2019

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
31 ianuarie 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
31 ianuarie 2019;

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 Ștefan RACU este ales preşedinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 31 ianuarie 2019, 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.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.2
din 31 ianuarie 2019

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Sistematizare zona
blocurilor C1-C6, U.A.T. Orașul Ianca, Județul Brăila››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2019;
Având în vedere:
►necesitatea continuării Programului multianual de sistematizare a incintelor blocurilor de locuințe din

orașul Ianca, în cadrul căruia au fost finalizate proiectele de amenajare a spațiilor verzi, a căilor de acces, a
spațiilor de joacă pentru copii, precum și a locurilor de parcare la blocurile E1-E4 și B3-B5 și sunt în curs de
finalizare zonele blocurilor D1-D7 și A9-A11, urmând incintele blocurilor C1-C6,  B1-B2 și  B6-B7;

►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

►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, precum și raportul
comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.9 și 11, 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 indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Sistematizare zona
blocurilor C1-C6, U.A.T. Orașul Ianca, Județul Brăila››, potrivit Devizului General anexat care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul total al obiectivului prevăzut la alin.(1) este de 626.840 lei, inclusiv T.V.A., din care  C+M
522.643,84 lei, inclusiv T.V.A., suma urmând a fi prevăzută în bugetul local pe anul 2019.

Art.2.-În vederea derulării în bune condiții a lucrărilor de implementare a proiectului până la finele anului
în curs, termenele din contractele de închiriere a terenurilor din domeniul public, pe care au fost amplasate
provizoriu garaje auto în zona blocurilor C1-C6, B1-B2, B6-B7, nu vor mai fi prelungite începând cu anul
2019, iar locatarii vor fi somați să-și ridice construcțiile pe cheltuiala lor și să aducă terenurile la forma inițială.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului, care
se împuterniceşte să îndeplinească procedurile de achiziție publică, potrivit legii, să semneze contractul de
lucrări și celelalte acte necesare realizării obiectivului de investiții.

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

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.3
din 31 ianuarie 2019

pentru: validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.3/09.01.2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2019;
Având în vedere:
►Dispoziția primarului nr.3/09.01.2019 privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al

anului 2018 pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare pe anul 2019, precum
și stabilirea deficitului în secțiunea de dezvoltare;

►dispoziţiile art.55 alin.(1), art.58 alin.(14) și art.82 alin.(1) din Legea finanţele publice locale nr.273/
2006, cu modificările şi completările ulterioare;

►prevederile pct.5.15.3 și pct.10.7.3 din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar
al anului 2018 aprobate prin Ordinul M.F.P.nr.3809/2018, completate prin Ordinul M.F.P.nr.3858/2018;

►rapoartele nr.10034/03.01.2019 și nr.10181/09.01.2019 ale șefului serviciului financiar contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, privind necesitatea utilizării sumei de 400.000 lei din
excedentul bugetului local al anului 2018 pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de
funcționare, în principal în vederea efectuării plății drepturilor de natură salarială aferente lunii decembrie
2018, respectiv pentru stabilirea deficitului în secțiunea de dezvoltare pentru anul 2018;

►referatul de aprobare 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.-(1) Se validează modificările făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.3/09.01.2019, după
cum urmează:

a)-pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare în anul 2019, se aprobă
utilizarea sumei de 400.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2018, în vederea efectuării plății
drepturilor de natură salarială aferente lunii decembrie 2018, inclusiv indemnizația de hrană, ale personalului
din aparatul de specialitate al primarului și din serviciile/instituțiile publice subordonate, ale persoanelor cu
handicap grav, precum și pentru repartizarea către unitățile de învățământ preuniversitar de stat a sumelor
necesare finanțării unor cheltuieli de funcționare, în limita a 1/12 din bugetul anului 2018.

b)-se stabilește deficitul secțiunii de dezvoltare pentru anul 2018, după cum urmează:
b1)-la sursa A, conform pct.5.15.3 lit.b) din Normele metodologice, în sumă de 2.772.460,65 lei;
b2)-la sursa E, conform pct.10.7.3 lit.b) din Normele metodologice, în sumă de 137.493,28 lei;
(2) Pe măsura realizării/încasării veniturilor la secțiunea de funcționare a bugetului local pe anul în curs,

suma utilizată potrivit alin.(1) lit.a) va fi virată în fondul de dezvoltare.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet

prin grija secretarului orașului Ianca.
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.4
din 31 ianuarie 2019

privind: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ
teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2019-2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2019;
Având în vedere:
►dispozițiile art.24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de
învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul M.E.N.nr.5235/2018;

►adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului
Ianca, cu propunerile pentru organizarea rețelei școlare a în anul școlar  2019-2020;

►adresa nr.8136/2018 a Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, potrivit căreia consiliul de
administrație a aprobat schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale Perișoru în Școala Primară Perișoru;

►avizul conform nr.833/28.01.2019 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru organizarea rețelei
școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Ianca, în anul școlar 2019-2020;

►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu dispoziţiile

art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.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 schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale Perișoru în Școala Primară Perișoru, în
structura Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, începând cu anul şcolar 2019-2020.

Art.2.-Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2019-2020, după cum urmează:
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personalitate juridică arondată/
Adresa, nr. telefon/fax/e-mail
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Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”/
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal/

limba română/
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.167,

Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519

e-mail: licangelescu@yahoo.com

Şcoala Primară Perişoru/
Satul Perişoru nr.16, Judeţul Brăila

Grădiniţa cu program normal Perișoru/
preșcolar, Satul Perişoru nr.246,

Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Tîrlele Filiu/

preșcolar, Satul Tîrlele Filiu nr.275,
Judeţul Brăila

Grădiniţa cu program normal Ianca/
preşcolar/Orașul Ianca, str.Gării nr.8,

Judeţul Brăila

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



UR
BA

N
46

75
77

9 /
 09

61
10

22
74

Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”/
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal/

limba română/
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.167,

Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200,

Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519
e-mail: licangelescu@yahoo.com

Şcoala Gimnazială Plopu/
preşcolar, primar, gimnazial/limba română,

Satul Plopu nr.264, Judeţul Brăila

Grădiniţa cu program normal Plopu,
preșcolar/limba română,

Satul Plopu nr.229, Judeţul Brăila

Şcoala Primară Oprişeneşti
primar/limba română,

Satul Oprişeneşti nr.217, Judeţul Brăila

Grădiniţa cu program normal Oprişeneşti,
preșcolar/limba română/

Satul Oprişeneşti nr.217, Judeţul Brăila
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Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu”/
primar, gimnazial  liceal şi profesional/

limba română/
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.13,

Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668494; 0239/668345

Fax: 0239/668818
e-mail: oncescuianca@yahoo.com

-

II.  ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
Structura arondată (ar)/niveluri de înv./localitate

UR
BA

N Clubul copiilor Ianca/preșcolar, primar, gimnazial, liceal, limba română
Oraşul Ianca, str.Gării nr.7, Tel./fax 0239615137, pcbraila@gmail.com

Art.3.-Prin grija secretarului orașului Ianca, prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Şcolar
Judeţean Brăila şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului
Ianca, urmând a fi 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

Ștefan   RACU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.5
din 31 ianuarie 2019

privind: acordarea drepturilor de hrană polițiștilor locali din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
începând cu luna ianuarie 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 31 ianuarie 2019;
Având în vedere :
►dispoziţiile art.18 alin.(1)-(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.351 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din H.G.nr.
171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1)
din Legea poliţiei locale nr.155/2010;

►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică
şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate, aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice privind stabilirea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană acordată
personalului poliţiei locale;

►referatul de aprobare al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului
local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.7, 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 acordarea drepturilor de hrană polițiștilor locali-funcționari publici din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna ianuarie 2019, în limita a 32 lei/zi, reprezentând
contravaloarea alocaţiei valorice a Normei nr.6 din Anexa nr. 1 la O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.

(2).-Alocația valorică stabilită potrivit alin.(1) se acordă personalului poliției locale în activitate, pe baza
fișelor colective de prezență prezentate lunar de șeful poliției locale.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul financiar
contabil.

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

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.6
din 31 ianuarie 2019

privind: însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului
Ianca, județul Brăila.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
ianuarie 2019;

Având în vedere:
►modificările și completările aduse Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al

oraşului, de la ultima actualizare a Inventarului atestată prin H.G.nr.343/2012;
►dispoziţiile art.18 şi art.21 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate

publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. VI, art. VII şi art. X din Anexa 1
a HGR nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea  inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al localităților;

►dispoziţiile art.8 din Legea contabilităţii nr.82/1991-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

►prevederile pct.1-lit.c) din Normele metodologice pentru înregistrarea în contabilitate a
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate
prin H.G.nr.1031/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

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

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.-Se însușește Inventarul actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniului public al
oraşului Ianca, județul Brăila, atestat prin H.G.nr.363/2002-cu modificările şi completările
ulterioare, astfel:

a)- Se modifică şi se completează poziţiile:nr.1; nr.2; nr.3; nr.4; nr.5; nr.6; nr.7; nr.8; nr.9;
nr.10; nr.11; nr.12; nr.13; nr.14; nr.15;nr.16; nr.17; nr.18; nr.19; nr.20; nr.21; nr.24; r.25;nr.26;
nr.27; nr.28; nr.29; nr.30; nr.31; nr.32; nr.34; nr.35; nr.36; nr.37; nr.38; nr.39; nr.40; nr.42; nr.43;
nr.44; nr.45; nr.46; nr.47; nr.48; nr.49; nr.51; nr.52; nr.53; nr.54; nr.55; nr.56; nr.60; nr.61; nr.62;
nr.63; nr.64; nr.71; nr.72; nr.73; nr.74; nr.75; nr.76; nr.77; nr.78; nr.79; nr.80; nr.81; nr.82; nr.83;
nr.84; nr.85; nr.86; nr.87; nr.92; nr.93; nr.94; nr.95; nr.96; nr.97; nr.98; nr.99; nr.100; nr.101;
nr.102; nr.103; nr.104; nr.105; nr.106; nr.107; nr.108; nr.109; nr.110; nr.111; nr.112; nr.113;
nr.114; nr.115; nr.116; nr.117; nr.118; nr.119; nr.120; nr.121; nr.122; nr.123; nr.124; nr.125;
nr.126; nr.127; nr.128; nr.129; nr.130; nr.131; nr.132; nr.133; nr.134; nr.135; nr.136; nr.139;
nr.142; nr.143;nr.144;nr.148; nr.152; nr.157; nr.158; nr.159; nr.162; nr.163; nr.164; nr.165;
nr.167; nr.168; nr.169; nr.170; nr.172; nr.173; nr.175; nr.176; nr.179; nr.180; nr.181; nr.182;
nr.187;nr.188; nr.203; nr.204; nr.205; nr.206; nr.207; nr.208; nr.209; nr.210; nr.211; nr.212;
nr.213; nr.214; nr.215; nr.216; nr.217; nr.218; nr.221; nr.222; nr.227; nr.228; nr.230; nr.231;
nr.235; nr.236; nr.240; nr.241; din Secţiunea I-bunuri imobile, după cum urmează:
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Secţiunea I- Bunuri imobile
la poziția nr.1, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”9.040.118,67”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.2, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”7.544.607,65”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.3, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.367.754”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.4, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”3.624.374,38”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.5, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.297.041,57”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.6, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.956.899,90”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.7, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”496.250,87”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.8, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.899.386,04”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.9, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”681.561,24”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.10, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.603.327,81”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.11, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”324.064,20”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.12, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”740.023,17”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.13, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan nord-Lot.1;
Suprafaţă totală: 7.238 mp; Lungime stradă: 1.016 ml; Lungime trotuar: 2.032 ml; Lungime spaţiu
verde: 2.032 ml; Lot.2; Suprafaţă totală: 3749 mp”; coloana nr.5 va avea următorul cuprins:
”587.149,53”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca,
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.14, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.212.604,13”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.15, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”944.522,75”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.16, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”276.954,55”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.17, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”229.804,00”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.18, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”900.421,54”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
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la poziția nr.19, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan nord-intravilan sud,
(Lot.1 DN 2B-intravilan nord; Suprafaţă totală: 5.535 mp); (Lot.2 DN 2B-intravilan sud; Suprafaţă
totală:6.392mp); Lungime stradă: 1.450 ml; Lungime trotuar: 2.900 ml; Lungime spaţiu verde:
2.900 ml; (Lot.3 intravilan nord-cimitir; Suprafaţă totală: 5773 mp); (Lot. 4 intravilan sud-str.
Orizontului ; Suprafață totală :1323 mp)”; coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.592.418,44”,
iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.20, : coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu  intravilan nord-intravilan sud,
(Lot.1 DN2B-intravilan nord Suprafață totală:7645mp);( Lot.2 DN2B-intravilan sud Suprafață
totală :6573mp); Lungime strada : 1035 ml, Lungime trotuar : 2 070 ml Spaţiu verde L= 2 070 ml,;
(Lot. 3 intravilan sud-str. Orizontului ; Suprafață totală :1702 mp)”; coloana nr.5 va avea următorul
cuprins: ”1.697.419,14”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului
Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.21, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-UM; Suprafaţă totală:
16.403 mp; Lungime stradă: 1.100 ml; Lungime trotuar: 1.100 ml; Lungime spaţiu verde: 2.200
ml; Lot 2-Suprafață totală 12.348 mp”; coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.399.428,74”,
iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.24, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu şoseaua Plopu – intravilan, Lot.1;
Suprafaţă totală: 7.701 mp; Lungime stradă: 569 ml; Lungime trotuar: 1.138 ml; Lungime spaţiu
verde: 1.138 ml” Lot 2 ; Suprafaţă totală: 2683 mp”; coloana nr.5 va avea următorul cuprins:
”942.078,43”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca,
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.25, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”753.505, 40”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziţia nr.26: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B -Siloz Ianca; Suprafaţă
totală: 8114 mp)”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca,
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziţia nr.27: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu str.nr3-intravilan; Suprafaţă
totală: 2773 mp”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca,
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.28, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.498.975,55”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.29, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.470.151,32”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.30, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.482.597,02”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.31, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.410.061,68”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.32, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”447.069,34”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.34, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”3.697.050,38”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.35, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.919.747,96”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins:” Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.36, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”2.166.843,22”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.
6/31.01.2019”;
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la poziția nr.37, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.175.746,53”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.38, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.943.214,72”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.39, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”999.095,82”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.40, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.251.231,65”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.42, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.011.025,71”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.43, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”227.307,34”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.44, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”87.013,96”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.45, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”99.800,19”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.46, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”542.100,68”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.47, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.198.139,01”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.48, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.983.680,78”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.49, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”218.902, 09”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.51, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”175.938,80”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.52, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”152.145,86”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.53, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”125.601,20”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.54, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”222.423,25”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.55, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”227.346,71”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.56, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.881.388,87”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
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la poziția nr.60, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”233.134,45”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.61, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”189.560,06”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.62, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”163.201,59”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.63, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”214.347,85”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.64, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”195.642,74”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.71, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”401.874,87”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.72, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”468.028,56”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.73, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”583.039,64”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.74, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”597.301,18”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.75, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”537.886,30”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.76, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”502.889,22”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.77, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”27.155,22”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.78, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”441.920,33”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.79, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”429.781,69”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.80, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”355.960,77”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.81, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”342.601,81”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.82, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”447.958,04”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.83, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”420.866,61”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
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la poziția nr.84, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”436.091,06”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.85, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”483.182,11”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.86, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”399.548,85”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.87, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”360.976,91”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.92, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”131.585,32”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins:” Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.93, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”92.513”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.94, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”111.940”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.95, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”130.226”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.96, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”26.698”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.97, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”74.627”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.98, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”74.627”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.99, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”31.638”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.100, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”48.312”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.101, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”48.312”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.102, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”48.312”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.103, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”78.831”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.104, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”79.355”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.105, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”67.532”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
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la poziția nr.106, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”80.932”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.107, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”78.831”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.108, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.109, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”47.822”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.110, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”47.822”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins:” Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.111, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.112, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.113, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.114, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.115, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins:” Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.116, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”129.992”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.117, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”182.800”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.118, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”76.175,32”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.119, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”158.427”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.120, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”102.739”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.121, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”93.323”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.122, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”69.045”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.123, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”92.468”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
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la poziția nr.124, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”48.746”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.125, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”24.853”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.126, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”23.667”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.127, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”11.373”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.128, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”9.258”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.129, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”13.803”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.130, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”60.281”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.131, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”14.135”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.132, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”14.217”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.133, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”104.184”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.134, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”34.293”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.135, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”180.042”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.136, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”138.967,80”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.139, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.413.764,60”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.142, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Zona stadion  Suprafață 2.003 mp, Zona
Fabrica de zahar Suprafață 600 mp, Zona Piața agroalimentară Suprafață 570 mp, Zona Liceu N.
Oncescu Suprafață 90 mp, Zona Str.Gării Suprafață 328 mp, Zona CT 9 Suprafață 258 mp, Zona
Spital Suprafață 240 mp, Zona bloc B1 Suprafață 80 mp, Zona bloc A Suprafață 40 mp, Zona Casa
de cultură Suprafață 370 mp, Zona bloc C Suprafață 240 mp, Zona module Suprafață 200 mp,
Zona str.Sărăţeni Suprafață 100 mp, Zona Primărie Suprafață 125 mp”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.143, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:, ”294.999,51”,  iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
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la poziția nr.144, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:, ”212.944”,  iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.148, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:, ”212.791”,  iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.152, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:, ”211.739”,  iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.157, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:, ”46.362”,  iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.158, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”29.376” , ”9.064”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.159, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”44.532” , ”11.964”,  iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.162, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”276.059,64” , ”263.762”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.163, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”511.468” , ”54.384”, iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.164, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: Suprafață teren 500 mp, Suprafață
construită 202 mp, Suprafață desfășurată 404 mp, regim de înălțime P+1, Vecinătăţi - N – poliţie
S – sediu Primărie V – Bl F5 E – Str Sãrãţeni; coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”94.071” ,
”22.600”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform
Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.165, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: ,,Suprafață teren 272 mp, Suprafaţă
desfașurată 408 mp, Suprafaţă construită 204 mp, Vecinătăţi : Nord – Str. N. Oncescu, Sud –
Grădiniță, Vest – Str. Gării, Est – proprietate particulară”; coloana nr.5 va avea următorul cuprins:
”102.453” , ”18.128”,  iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului
Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.167, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”6.516” , ”36.586”,  iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.168, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”192.276” , ”77.249”, iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.169, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”560.776,87” , ”236.870”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.170, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: Suprafaţă totală teren 19 408 mp,
construcțiile : C1 cu Suprafaţă construită 246 mp, C2 cu Suprafaţă construită 369 mp, C3 cu
Suprafaţă construită 409 mp ,C4 cu Suprafaţă construită 26mp, C5 cu Suprafaţă construită 36 mp,
C6 cu Suprafaţă construită 27 mp, Împrejmuire gard beton și plasa, Vecinătăți - Nord str. Teilor,
Sud – teren arabil, Vest- proprietate privată Est – teren arabil”; coloana nr.5 va avea următorul
cuprins: ”882.810” , ”116.835”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al
orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.172, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”66.886” , ”20.883”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr. 6/31.01.2019”;
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la poziția nr.173, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”111.432,18”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.175, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”135.093” , ”69.539”, iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.176, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”58.910” , ”52.825”,  iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.179, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”49.216” , ”75.186”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.180, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”115.958” , ”83.955”,  iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.181, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”13.840” , ”12.236”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.182, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”26.618” , ”50.192”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.187, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.055.879”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.188, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: ,,Suprafață totală 32.365 mp; număr
locuri 2500; vecinătăți :Nord -str. Stadionului, Sud- proprietate privată, Est-proprietate particulară,
Vest-proprietate particulară; construcție C1-suprafață construită 179 mp, din cărămidă, acoperită
cu tablă, împrejmuire gard de plasă; coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”810.144,92”, iar
coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.203, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: ,,Suprafață teren 23418 mp ; C1- clădire
liceu P+1; din cărămidă, fundație beton, planseu beton armat,sarpanta lemn, invelitoare tablă
Suprafață construită 1531 mp, Suprafață desfășurată  2949 mp ; C 2- (fosta cladire Gimnaziu)
D+P+1 fundatie beton, zid caramidă, șarpantă lemn, invelitoare tablă, Suprafață construită 257
mp, Suprafață desfășurată 759 mp ; C 3- cantină fundațtie beton, zid cărămidă, șarpantă lemn,
invelitoare tablă Suprafață construită 187 mp, Suprafață desfășurată 187 mp; C 4- internat P+1
prefabricate, fundație beton , terasă necirculabilă, Suprafață construită 511 mp, Suprafață
desfășurată 1017 mp; C 5-centrala termică veche fundație beton, zid caramidă, invelitoare tablă,
Suprafață construită 41 mp; C- 6 anexă Suprafață construită 20mp ; Corp 7 –centrala termică nouă,
fundație beton, zid caramida, invelitoare tablă Suprafață construită 36 mp; C 8- anexă Suprafață
construită 31 mp; C 9 anexă Suprafață construită 194 mp ; C 10 anexă Suprafață construită 48mp;
Vecinătăți : Nord -proprietate particulară, Sud- DN 2B(str. Calea Brăilei) Est- Str.Viilor Vest-
proprietate particulară”; coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.854.683”,”1.088.632”,  iar
coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.204, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”177.283” , ”51.189”, iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.205, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: ,,Suprafață teren 17089 mp ; C1- clădire
liceu P+1; Suprafață construită 591 mp; C 2-clădire P+1- centru documentare informare ,Suprafață
construită 116 mp ;C3 clădire anexă Suprafață construită 29 mp;C4-remiză PSI; Suprafață
construită 100 mp; C5 depozit materiale Suprafață construită 45 mp; C6 teren sintetic de sport,
Suprafață construită 1144 mp”; coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”3.277.807,95”
,”693.503,84”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca,
conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
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la poziția nr.206, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”3.749.676,96”,”466.162”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.207, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”141.215” , ”352.626”, iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.208, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”269.492” , ”175.878”,  iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.209, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”350.935” , ”159.889”,  iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.210, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”66.819” , ”22.660”,  iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.211, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”493.089” , ”65.261”,  iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.212, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”37.274”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.
6/31.01.2019”;
la poziția nr.213, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”133.767” , ”212.533”,  iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.214, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”167.877” , ”51.121”,  iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.215, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”152.379” , ”89.879”,  iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.216, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str.Sărățeni – Str.Fabricii; Lot.1
Suprafaţă totală: 1800 mp; Lot.2 Suprafaţă totală: 1938 mp”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.217, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.180.831,04”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.218, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”563.260,99”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.221, coloana nr.3 va avea următorul cuprins:,, Amplasament : str Școlii nr. 7
,Suprafață teren 6850 mp, Vecinătăți : Nord : str. Școlii, Sud : Grup Scolar Nicolae Oncescu, Est
: str Fabricii Vest : proprietate privata”; coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”366.839,69” ,
”755.149”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca,
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.222, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.921.356,97”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.227, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”30.677”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
la poziția nr.228, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”5.633.138,17”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
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la poziția nr.230, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.675.591” , ”510.258”,  iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.231, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”4.593.467,43”,”27.509”,  iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.235, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”87.696” , ”5.438”,  iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.236, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.291.761,67”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.240, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”374.693,34”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;
la poziția nr.241, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”34.917,86”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/
31.01.2019”;

b)-Se completează Secţiunea 1 - bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al oraşului Ianca, cu pozițiile nr.242-255 identificate conform datelor din Anexă
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

c).-Din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ianca pe anul 2017 se
abrogă pozițiile:

►nr.156 – clădirea fostei centrale termice nr.1;
►nr.160 – rețelele de transport energie termică din vechiul sistem centralizat;
►nr.161 – fosta stație de epurare ape uzate, cu terenul, clădirile, instalațiile și rețelele aferente;
►nr.198 și nr.202 – fântânile din satele Tîrlele Filiu și Berlești;
►nr.223 – împrejmuire platformă gunoi satul Oprișenești;
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 U.A.T. Oraș Ianca.

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

Ștefan   RACU Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.6/31.01.2019 Pagina 12 din 12



H O T Ă R Â R E A   Nr.7
din 31 ianuarie 2019

pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul anului 2019, pentru obiectivul nou de
investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2019;
Având în vedere:
►oportunitatea promovării proiectului ‹‹Transport public modern în orașul Ianca, județul Brăila››, cu

finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 - Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-
Reducerea emisiilor de carbon bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020;

►Hotărârea Consiliului Local nr.46/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la faza
întocmirii studiului de fezabilitate, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul
Ianca, județul Brăila››;

►influențele intervenite asupra costurilor de producție, determinate în principal de aplicarea dispoziţiilor
art.71-alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

►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,
precum și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.9, 11 și 13 , art.45
alin.(2) lit.a) și e) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2019, pentru obiectivul nou
de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, potrivit Devizului General
prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul estimativ al proiectului este de 22.791.543,06 lei-inclusiv T.V.A., din care suma de
10.521.476,88 lei-inclusiv T.V.A. reprezintă C+M.

Art.2.-Bugetul final al proiectului și contribuția proprie a orașului Ianca vor fi aprobate în faza de
precontractare a finanțării.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului, care
se împuterniceşte să semneze contractul de finanţare și celelalte acte necesare implementării proiectului.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului U.A.T. Oraș Ianca.

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

Ștefan   RACU                                                                                                Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A  Nr.10
din 28 februarie 2019

privind: aprobarea Actului adițional nr.14/28.02.2019 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, având ca obiect
punerea la dispoziția Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. de
către Delegatarul Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca a Bunurilor de Retur aferente
Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea
si modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› POS I Mediu.

Consiliul local al orașului Ianca, județul Braila, întrunit în ședință ordinară la data de 28
februarie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.112/30.01.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,

prin care se solicită adoptarea hotărârii pentru aprobarea Actului adițional nr.14 la Contractul
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/
10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

►Hotărârea Consiliului Local nr.87/20.12.2018 însușirea Inventarului și aprobarea
înscrierii în domeniul public al orașului Ianca a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public
de alimentare cu apă și de canalizare, realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea și modernizarea
sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› POS I Mediu;

►Procesul-verbal de predare-preluare în gestiune directă, administrare și exploatare a
Bunurilor de Retur care constituie Sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare
aparținând Delegatarului Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca, realizate prin
Proiectul ‹‹Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila›› POS
I Mediu, încheiat la data de 29.01.2019, înregistrat sub nr.10703/29.01.2019 la Delegatarul
Predator și sub nr.2550/29.01.2019 la Operatorul Primitor, cu anexele aferente ca parte
integrantă;

►Actul Adițional nr.14/28.02.2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările
ulterioare, având ca obiect punerea la dispoziția Operatorului S.C. Compania de Utilități
Publice Dunărea Brăila S.A. de către Delegatarul Unitatea Administrativ Teritorială Orașul
Ianca a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare,
realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în
județul Brăila›› POS I Mediu, cu anexele aferente ca parte integrantă;
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►prevederile art.8 alin.(4) din Capitolul II - Bunurile Delegării, al Titlului I din Dispozițiile
Generale ale Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

►Referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.4 lit.e) și f), alin.5 lit.a), alin.(6)
pct.14 și alin.(7) lit.a), art.37, art.45 alin.(3), art.62 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 Ș T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Actul adițional nr.14/28.02.2019 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, având ca obiect
punerea la dispoziția Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. de
către Delegatarul Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca a Bunurilor de Retur aferente
Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea
si modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› POS I Mediu, potrivit Anexei
care face parte integrantă din prezenta.

(2) Actul adițional nr.14/28.02.2019 se va încheia între Delegatarul-Unitatea Administrativ
Teritorială Orașul Ianca-reprezentat prin Primar Chiriță Fănel-George și Operatorul S.C.
Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.-reprezentat prin Director General
Mangiurea Silviu.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată de îndată
Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila S.A. și A.D.I. Dunărea Brăila, prin grija secretarului
orașului Ianca.

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

Radian STĂNCULESCU                                                              Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.10/28.02.2019                                                                                                             Pagina 2 din 2



H O T Ă R Â R E A   Nr.11
din 28 februarie 2019

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați pentru rest lucrări de executat la nivelul anului
2019, pentru obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904,
în vederea realizarea unui așezământ cultural în satul Plopu››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.51/31.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la faza

întocmirii studiului de fezabilitate, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a
clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui așezământ cultural în satul Plopu››;

►Programul multianual al investiţiilor publice, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.11/2018, unde la poziția nr.13 din Anexa nr.3 figurează obiectivul de investiții
‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizarea unui
așezământ cultural în satul Plopu››, cu termen de finalizare 31 decembrie 2019;

►influențele intervenite asupra costurilor de producție, determinate în principal de aplicarea dispoziţiilor
art.71-alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

►adresa nr.3104/07.02.2019 a S.C .Pricons S.R.L. Brăila-constructorul obiectivului ‹‹Reabilitarea
structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904 în vederea realizării unui așezământ cultural în satul
Plopu››, prin care se solicită actualizarea valorii Contractului de lucrări nr.18967/29.08.2018;

►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.c) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum și raportul

comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), 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 indicatorii tehnico-economici, după finalizarea procedurilor de achiziție publică și
actualizați pentru rest lucrări de executat la nivelul anului 2019, pentru obiectivul 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 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul proiectului pentru rest lucrări de executat la nivelul anului 2019  este de 1.741.643,52 lei,
inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se asigură integral din bugetul local.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul
financiar contabil.

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

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

Radian STĂNCULESCU 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.12
din 28 februarie 2019

privind: aprobarea documentației de valorificare a materialelor lemnoase din pădurile aflate
în domeniul public al oraşului Ianca, precum și a lucrărilor care trebuie efectuate în anul 2019
potrivit  amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-2024.

Consiliul local al orașului Ianca, județul Braila, întrunit în ședință ordinară la data de 28
februarie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.566/28.01.2019 a Ocolului Silvic Ianca, prin care s-a transmis spre aprobare

documentația de valorificare a materialelor lemnoase din pădurile aflate în proprietatea
oraşului Ianca, precum și a lucrărilor care trebuie efectuate în anul 2019 potrivit
amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-2024, în conformitate cu prevederile
Contractului de administrare nr.2620/1/08.05.2017;

►adresa nr.565/28.01.2019 a Ocolului Silvic Ianca, prin care s-a transmis lista prețurilor
orientative practicate pentru valorificarea materialului lemnos în zonele limitrofe pădurilor
aflate în proprietatea publică a oraşului Ianca, coroborată cu lista preţurilor de referinţa pe
specii şi sortimente stabilite pentru anul 2019, pentru a fi folosite la calculul contravalorii
materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice, aprobată prin Ordinul nr.83/2019 al Ministrului Apelor şi
Pădurilor;

►Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase,
la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn
rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.995/2010 privind
obligaţiile ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin
H.G.nr.470/2014-cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.10 alin.(1), art.12 şi art.17 din Legea nr.46/2008-privind Codul silvic, cu
modificările şi completările ulterioare;

►Hotărârea Consiliului Local nr.9/28.12.2012 privind acordarea unui mandat special
primarului oraşului Ianca în scopul încheierii contractelor de prestări servicii silvice pentru
terenurile cu vegetaţie forestieră dobândite în proprietate de oraşul Ianca;

►Memoriul de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la
Contractul de administrare a pădurilor nr.2620/1/08.05.2017, încheiat între Primăria orașului
Ianca și Ocolul Silvic Ianca;
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►Referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.5 lit.b), art.45 alin.(2) 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 Ș T E :

Art.1.-Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Contractul nr.2620/1/
08.05.2017 pentru întreținerea, paza și administrarea pădurilor din domeniul public al orașului
Ianca, încheiat Ocolul Silvic Ianca, potrivit anexei nr.1.

Art.2.-Se aprobă Situația volumului maxim care se poate recolta anual ca produse
principale și cel programat la recoltare în anul 2019, potrivit anexei nr.2.

Art.3.-Se aprobă Situația masei lemnoase programate la recoltare, comparativ cu
prevederile amenajamentului silvic, pe UP-uri, fond forestier oraș Ianca, în anul 2019, potrivit
anexei nr.3.

Art.4.-Se aprobă Situația amplasării masei lemnoase pentru Borderou 2019, fond forestier
oraș Ianca, potrivit anexei nr.4.

Art.5.-(1) Se aprobă preţurile de valorificare a materialelor lemnoase din pădurile aflate în
domeniul public al orașului oraşului Ianca, pentru anul 2019, potrivit anexei nr.5.

(2) În conformitate cu prevederile Contractului de administrare nr.2620/1/08.05.2017 și a
legislației în domeniu, Ocolul Silvic Ianca este împuternicit să efectueze lucrările de
întreținere, pază și administrare a pădurilor aflate în domeniul public al orașului Ianca, potrivit
amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-2024, inclusiv operațiunile de
valorificare a materialelor lemnoase, în prezența și cu recepția reprezentanților împuterniciți
ai proprietarului.

Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Art.7.-Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Radian STĂNCULESCU Alexandru STERIAN
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Anexa nr.5 la H.C.L.nr.12/28.02.2019

P R E Ţ U R I L E
de valorificare a materialelor lemnoase din pădurile aflate în domeniul public al orașului

oraşului Ianca, pentru anul 2019

I.-PRODUSE PRINCIPALE (Material lemnos rezultat în urma exploatării în masă și la vârsta
de exploatabilitate, la maturitate)

SPECIA CATEGORIA LEI/MC, INCLUSIV T.V.A.

SALCÂM
Lemn de lucru 370
Lemn de foc 350
Lemn de foc, vârfuri 100

ULM
Lemn de lucru 200
Lemn de foc 150
Lemn de foc, vârfuri 90

PLOP
Lemn de lucru 200
Lemn de foc 170
Lemn de foc, vârfuri 80

II.-PRODUSE SECUNDARE (Material lemnos rezultat în urma lucrărilor de conducere a
arboretelui, arbori uscați, arbori care nu mai sunt necesari în arboretele principal, rău
conformați sau din specii nedorite în compoziția țel)

SPECIA CATEGORIA LEI/MC, INCLUSIV T.V.A.

SALCÂM
Lemn de lucru 250
Lemn de foc 210
Lemn de foc, vârfuri 90

DIVERSE TARI
Lemn de lucru 160
Lemn de foc 130
Lemn de foc, vârfuri 80

STEJAR
Lemn de lucru 220
Lemn de foc 190
Lemn de foc, vârfuri 80

P R I M A R, Șef Serviciu financiar contabil

Fănel George CHIRIȚĂ Georgiana  TURCU

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA



H O T Ă R Â R E A Nr.13
din 28 februarie 2019

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

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 28 februarie
2019;

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

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

protecţia civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.6 alin.(1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a

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

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

(2).-Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca,
actualizat cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aprobate potrivit alin.(1), este
prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

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

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

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

Radian STĂNCULESCU 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.14
din 28 februarie 2019

privind: aprobarea Strategiei de  dezvoltare a serviciilor  sociale  la nivelul oraşului Ianca pentru perioada
2019-2024 și a Planului local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;
Având în vedere:
►dispozițiile art.112 alin.(3) lit.a) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările

ulterioare;
►dispozițiile art.3 alin.(2) lit.a) și b) și art.5 din Anexa nr.2 la H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea

regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

►măsurile nr.1 și 2 din Procesul verbal de control nr.2/16.01.2019 încheiat de echipa de inspecție a
Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Brăila, potrivit cărora până la termenul limită de 30 martie
2019 trebuie aprobate Strategia de  dezvoltare a serviciilor  sociale  la nivelul oraşului Ianca și Planul anual
de acţiune privind serviciile sociale acordate;

►corespondența realizată cu Consiliului Județean Brăila pe tema emiterii avizului consultativ asupra
Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate;

►referatul de aprobare al primarului, raportul direcției de asistență socială și raportul comisiei de
specialitate 3 din cadrul consiliului local;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- Se aprobă Strategia de  dezvoltare a serviciilor  sociale  la nivelul oraşului Ianca, pentru perioada
2019-2024, conform Anexei nr.1.

Art.2.- Se aprobă Planului local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2019 la nivelul
oraşului Ianca, conform Anexei nr.2.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și Direcția de asistență
socială 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 orașului Ianca.

Art.5.-Anexele nr.1-2 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

Radian STĂNCULESCU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
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Anexa nr.1 la H.C.L. Nr.14/28.02.2019

STRATEGIA
DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL ORAŞULUI IANCA, JUDEŢUL BRĂILA

pentru perioada 2019-2024

Capitolul I - Consideraţii generale.
Urmare modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei orașului Ianca, în comportamentul

general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, se impune elaborarea unei
strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul localității, pentru perioada 2019-2024 şi a unui
Plan de acţiune pentru implementarea acesteia.

Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul U.A.T.Oraș Ianca, pentru perioada 2019-
2024 a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. a) din Legea asistenţei sociale nr.
292/2011, în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivel național și judeţean.

Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, denumită în continuare
Direcție, îşi asumă obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de atribuţii şi
competenţe, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor
din comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport
cost/beneficiu.
1. Definiţie

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a
răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii
situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi
creşterii calităţii vieţii.
2. Scop

Scopul strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit
să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri
foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane
defavorizate din U.A.T.Oraș Ianca.
3. Legislaţie
Prezenta Strategie şi Planul de acţiune corespunzător au fost elaborate cu respectarea legislaţiei în
vigoare, respectiv:
a) Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările

ulterioare;
c) Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;
d) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;
f) Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;
g) Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările

ulterioare;
h) Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare;
i) Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
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Capitolul II - Principii şi valori
A. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor principii:
1. Universalitate
Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege. Prin acest drept este
recunoscut principiul accesibilităţii egale la serviciile sociale pentru cetăţenii comunei/oraşului/municipiului.
2. Obiectivitate şi imparţialitate
În acordarea serviciilor sociale se  asigură o atitudine obiectivă, neutră şi imparţială faţă de orice interes
politic, economic, religios sau de altă natură.
3. Eficienţă şi eficacitate
În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condiţiile pentru rezolvarea eventualelor situaţii de criză în
care se găseşte solicitantul, avându-se în vedere următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate şi
perioada de timp adecvate.
4. Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale
Acordarea de servicii sociale se bazează pe o evaluare completă şi complexă (unde este cazul) a nevoilor
solicitanţilor şi intervenţia asupra tuturor aspectelor problemelor de rezolvat.
5. Proximitate în furnizarea de servicii sociale
Serviciile sociale acordate se adaptează la nevoile comunităţii şi ale cetăţenilor orașului Ianca
6. Cooperare şi parteneriat
Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii sociale. Se va asigura
transferul şi monitorizarea beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte servicii sociale primare sau
specializate.
7. Orientarea pe rezultate
Serviciul public de asistenţă socială are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor
deservite, adresându-se celor mai vulnerabile categorii de persoane, acordarea lui făcându-se în funcţie de
veniturile şi bunurile acestora.
8. Îmbunătăţirea continuă a calităţii
Serviciul public de asistenţă socială se centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale şi pe
eficientizarea resurselor disponibile
9. Respectarea demnităţii umane
Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul
individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intectual, politic sau
economic.
10. Subsidiaritatea
Persoana care nu-şi poate asigura integral nevoile sociale beneficiază de intervenţia comunităţii locale, a
structurilor ei administrative sau asociative şi, implicit, a statului.
B. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori:
1. Egalitatea de şanse

Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale şi de
tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.

2. Libertatea de alegere
Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale
sociale.

3. Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane
Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp
independenţa şi individualitatea. Aceasta urmăreşte să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii
sociale pe baza principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu,
sunt fiinţe normale cu nevoi şi aspiraţii umane normale.

4. Transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale
Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de asistenţă socială,
precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale.
Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a putea fi parte integrantă în planificarea şi
furnizarea serviciilor sociale.

5. Confidenţialitatea
Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi rezonabile, astfel încât informaţiile care
privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul respectivelor persoane.
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Capitolul III - Obiective, grupul ţintă şi problemele sociale ale categoriilor cuprinse în grupul ţintă
a)-Obiectiv general
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil

să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal,
nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii orașului Ianca.

b)-Obiective specifice:
1. Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul

asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de
beneficiari);

2. Obiectiv specific 2: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date  care să cuprindă
date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională,
adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de
urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi
data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;

3. Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant
de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul orașului;

4. Obiectiv specific 4: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi
sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor
disponibile la nivelul orașului, iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare
la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale;

5. Obiectiv specific 5: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei
localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.

c)-La nivelul orașului Ianca a fost identificat un Grup ţintă (categorii de  beneficiari) după cum
urmează:

A. Copii şi familii aflate în dificultate;
B. Persoane vârstnice;
C. Persoane cu handicap;
D. Persoane defavorizate de etnie romă;
E. Persoane fără adăpost
F. Alte persoane în situaţii de risc social

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;
b) familii monoparentale;
c) familii tinere;
d) copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
e) victimele violenţei în familie;
f) copiii străzii.
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a) lipsa locuinţei;
b) lipsa actelor de identitate;
c) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
d) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
e) familii cu climat social defavorabil;
f) abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă;
g) probleme de sănătate;
h) dificultăţi în obţinerea unor drepturi.

B. Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
a) sănătatea precară;
b) venituri mici în raport cu necesităţile;
c) izolare, singurătate;
d) capacitatea scăzută de autogospodărire;
e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
f) un număr insuficient de locuri în Unitatea de Asistență Medico Socială Ianca;
g) nevoi spirituale;
h) lipsa locuinţei.
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C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
b) lipsa locurilor de muncă protejate;
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
d) atitudinea discriminatorie a societăţii;
e) situaţia materială precară;
f) absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap;
g) lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap.

D. Problemele sociale ale persoanelor defavorizate de etnie romă sunt:
a) sărăcia;
b) mentalitatea romilor cu privire la muncă şi educaţie;
c) sănătate;
d) familii dezorganizate;
e) lipsa actelor de identitate;
f) dificultate în obţinerea unui loc de muncă din cauza lipsei calificării;
g) condiţii improprii de locuit;
h) delicvenţă.

E. Persoane fără adăpost: copiii străzii, tinerii proveniţi din instituţiile de ocrotire socială, adulţii.
Probleme sociale ale persoanelor fără adăpost sunt:
a) lipsa locuinţelor;
b) lipsa locurilor de muncă;
c) sănătate precară;
d) lipsa educaţiei;
e) dependenţa de alcool şi de droguri;
f) lipsa de informare;
g) neacceptarea situaţiei în care se află.

Tipuri de servicii sociale
Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în

funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari.
Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu
situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia.

Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul orașului care vor fi acordate beneficiarilor cuprinşi în
Grupul ţintă, în intervalulul 2019-2024, sunt:
a) După scopul serviciului: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale

persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie socială etc.;
b) După categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei, persoanelor cu

dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, persoanelor fără adăpost, persoane cu
diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc.,
victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură
educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate, aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune,
persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor din comunităţi izolate, şomerilor de lungă durată, precum şi
servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor;

c) După regimul de asistare:
c1) servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe

protejate, adăposturi de noapte etc.;
c2) servicii sociale fără cazare, centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine sociale,

servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţă sociale;
d) După locul de acordare serviciile sociale se asigură:

d1) la domiciliul beneficiarului;
d2) în centre de zi;
d3) în centre rezidenţiale;
d4) la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
d5) în comunitate;

e) După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice sau private;
f) După regimul de acordare, în regim normal şi regim special:
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f1) servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale;
f2) servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează măsurile

preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale, care vor fi accesate de
beneficiar doar în condiţiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane dependente de droguri, alcool,
prostituate, victime ale violenţei în familie etc. Serviciile acordate în regim special pot fi furnizate fără a
încheia contract cu beneficiarii;

f3) categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială.
Capitolul IV - Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei
Întrucât prezenta Strategie este concepută pe o perioadă de 5 ani, obiectivul general şi obiectivele specifice
stabilite vor fi atinse treptat, în funcţie de priorităţi, pe baza următorului Plan de acţiune:

PLAN DE ACŢIUNE
în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului Ianca,

judeţul Brăila, pentru perioada 2014-2020
Obiectiv general
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil

să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal,
nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii orașului Ianca
Obiective specifice Activităţi/acţiuni/măsuri Termen Responsabili

Obiectiv specific 1:

Implementarea unitară şi
coerentă a prevederilor

legale din domeniul
asistenţei sociale, corelate
cu nevoile şi problemele
sociale ale Grupului ţintă

(categoriilor de beneficiari)

Colectarea informaţiilor necesare identificării
sau actualizării nevoilor sociale la nivelul
orașului Ianca

2019
Direcția de
Asistență
Socială

Constituirea categoriilor de beneficiari de
servicii sociale la nivelul orașului Ianca,
repartizaţi în funcţie de tipurile de servicii
sociale reglementate de lege

2019
Direcția de
Asistență
Socială

Asigurarea şi urmărirea încadrării în
standardele de cost şi de calitate pentru
serviciile sociale acordate, cu respectarea
prevederilor legale

Anual Primarul
orașului Ianca

Obiectiv specific 2:

Înfiinţarea şi actualizarea
continuă a unei Baze de
date  care să cuprindă
date privind beneficiarii
(date de contact, vârstă,
nivel de pregătire şcolară
şi profesională, adrese de
domiciliu etc.), date privind

indemnizaţiile acordate
(ajutoare sociale, ajutoare

de urgenţă, ajutoare
pentru încălzire, ajutoare

materiale, alocaţii de
susţinere etc.), cuantumul
şi data acordării acestora,
precum şi alte informaţii

relevante pentru
completarea Bazei de

date

Măsuri de facilitare a accesului persoanelor
aflate în grupul ţintă în acordarea ajutoarelor
financiare, materiale şi medicale pentru
situaţiile reglementate de lege: ajutoare sociale,
ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire,
ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.

Lunar

Primarul
orașului Ianca/

Direcția de
Asistență
Socială

Crearea unei evidenţe informatizate (fişiere,
foldere, tabele centralizatoare etc.) care să
cuprindă toate informaţiile referitoare la
beneficiarii de servicii sociale

Semestrul
I

2019

Direcția de
Asistență
Socială

Completarea acestor documente pe zile, luni,
ani. Centralizarea datelor, verificarea şi
corelarea cu evidenţele numerice, financiare
din compartimentele contabilitate, resurse
umane. Semestrul

II 2019
Direcția de
Asistență
Socială

Actualizarea continuă a întregii Baze de date Lunar
Direcția de
Asistență
Socială
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Obiectiv specific 3:
Înfiinţarea şi

implementarea unui
sistem armonizat, integrat
şi performant de furnizare
a tuturor categoriilor de
servicii sociale la nivelul

U.A.T. Oraș Ianca

Organizarea pentru copii, la nivelul Direcției sau
cu sprijinul unor structuri publice sau private
(ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) a următoarelor
tipuri de acţiuni: prevenirea abuzului, neglijării,
exploatării şi a oricăror forme de violenţă
asupra copilului sau de separare a copilului de
părinţii naturali, prevenirea malnutriţiei şi
îmbolnăvirilor, informarea părinţilor şi a copiilor
cu privire la alimentaţia celor mici, inclusiv cu
privire la avantajele alăptării, igienei şi
salubrităţii mediului înconjurător, verificarea
periodică a tratamentului copiilor care au fost
plasaţi pentru a primi îngrijire, protecţie sau
tratament, dezvoltarea, în unităţile şcolare, de
programe de educaţie a copiilor pentru viaţă,
inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în
vederea prevenirii contactării bolilor cu
transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor

2020

Primarul
orașului Ianca/

Direcția de
Asistență
Socială

Organizarea pentru tineret, la nivelul Direcției
sau cu sprijinul unor structuri publice sau
private (ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.), a
următoarelor tipuri de acţiuni: de încurajare a
activităţii de voluntariat în rândul tinerilor în
domenii de intres public, conform legii, de
consultanţă gratuită în domeniul planificării
familiale pentru tinerele familii, de asigurare a
cadrului legal pentru accesul tinerilor la
programele de educaţie pentru sănătate, pentru
tratament gratuit al tinerilor suferinzi de boli
cronice, pentru asistenţă medicală gratuită
tinerilor care urmează o formă de învăţământ
autorizată sau acreditată, conform legii, precum
şi promovarea unor măsuri de reintegrare
socială a tinerilor dependenţi de alcool, droguri
sau alte substanţe nocive etc.

2021

Primarul
orașului Ianca/

Direcția de
Asistență
Socială

Organizarea pentru persoanele vârstei a treia,
la nivelul Direcției, sau cu sprijinul unor structuri
publice sau private (ONG-uri, fundaţii, asociaţii
etc.) a următoarelor tipuri de acţiuni: de
asigurare şi dezvoltare a serviciilor comunitare
pentru persoanele vârstnice prin îngrijire
temporară sau permanentă la domiciliu, îngrijire
temporară sau permanentă în cămine pentru
persoane vârstnice, precum şi facilitarea
accesului acestora în centre de zi, cluburi
pentru vârstnici, case de îngrijire temporară,
apartamente sau locuinţe sociale etc.

2022

Primarul
orașului Ianca/

Direcția de
Asistență
Socială

Obiectiv specific 4:
Realizarea unor

parteneriate cu alte
autorităţi sau instituţii

publice, ONG-uri, centre
sociale etc., adaptate

nevoilor sociale şi
resurselor disponibile la

nivelul orașului

Stabilirea şi publicarea programului anual
propriu pentru acordarea de finanţări
nerambursabile, potrivit Legii nr. 350/2005, cu
modificările şi completările ulterioare

2022

Primarul
orașului Ianca/

Direcția de
Asistență
Socială

Elaborarea procedurilor de selecţie a
proiectelor de parteneriat, potrivit legii 2023

Primarul
orașului
Ianca
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Obiectiv specific 4:
Realizarea unor

parteneriate public-public,
public-privat cu alte

autorităţi sau instituţii
publice, ONG-uri, centre

sociale etc., adaptate
nevoilor sociale şi

resurselor disponibile la
nivelul orașului, iniţiate şi
realizate după efectuarea

unor studii de piaţă
referitoare la nevoile
sociale şi priorităţile

generale ale comunităţii
locale

Parcurgerea procedurilor de selecţie:
publicarea anunţului de participare, înscrierea
candidaţilor, prezentarea propunerilor de
proiecte, verificarea eligibilităţii şi îndeplinirii
condiţiilor tehnice şi economice etc.

2023

Primăria
orașului Ianca/
Reprezentanţi
ai furnizorilor

de servicii
sociale

Evaluarea proiectelor în conformitate cu
criteriile generale şi specifice de evaluare şi
încheierea contractelor de parteneriat

2023

Primăria
orașului Ianca/
Reprezentanţi
ai furnizorilor

de servicii
sociale

Încheierea contractelor şi implementarea
proiectelor în parteneriat cu autoritatea/
instituţia/furnizorul privat desemnat câştigător în
urma selecţiei

2024

Primăria
orașului Ianca/
Reprezentanţi
ai furnizorilor

de servicii
sociale

Iniţierea şi ulterior implementarea unor proiecte
cu finanţare externă în domeniul asistenţei şi
serviciilor sociale locale, care urmează a fi
accesate din fondurile europene repartizate în
exerciţiul bugetar 2021-2028

2022

Primăria
orașului Ianca/
Reprezentanţi
ai furnizorilor

de servicii
sociale

Obiectiv specific 5:
Dezvoltarea unor atitudini
proactive şi participative în
rândul populaţiei localităţii

şi a beneficiarilor de
servicii sociale

Informare şi consiliere a locuitorilor orașului în
orice domeniu de interes al serviciilor şi
măsurilor sociale

Permanent
Primarul
orașului
Ianca

Măsuri de implicare a asistenţilor medicali
comunitari şi a medicilor de familie din localitate
în programele de prevenire a stării de sănătate
a populaţiei

2019
Primarul
orașului
Ianca

Organizarea de grupuri de informare pe diverse
tematici, în vederea reducerii riscului de abuz,
neglijare, pentru orice persoană aflată în
dificultate

2033
Primarul
orașului
Ianca

Organizarea unor întâlniri periodice, la care vor
participa personalul Direcției, partenerii,
reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii,
alte persoane cu pregătire şi expertiză în
domeniul serviciilor sociale, alţi invitaţi, unde
vor fi prezentate problemele personale sau de
grup ale comunităţii

Anual
Primarul
orașului
Ianca

Programe de sprijin pentru copiii şi tinerii de
etnie romă în vederea urmării unei forme de
învăţământ, şi de suport pentru cei care sunt
identificaţi că posedă calităţi deosebite

2020

Primarul
orașului
Ianca/

Reprezentanţi
ai comunităţii

de romi

Obiectiv specific 6:
Dezvoltarea serviciilor

sociale
Înființarea unui Centrul de primire în regim de

urgență, cod serviciu social 8790CR-VD-I, 2021
Consiliul local

și Primarul
orașului Ianca
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În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 şi în
concordanţă cu Planul de acţiune de implementare a Strategiei pentru perioada 2019-2024, anual se va
elabora un Plan de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
local. Acest Plan de acţiune va cuprinde date privind: numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile
sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a
serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare.

Capitolul V - Monitorizarea şi evaluarea strategiei

Monitorizarea strategiei
Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite de Direcție. Raportul

anual va fi structurat astfel:
1. Stadiul în care se află diversele activităţi/acţiuni/măsuri programate pentru anul în care se face

raportarea;
2. Problemele/greutățile întâmpinate;
3. Revizuirea/ajustarea activităţilor/acţiunilor/măsurilor, acolo unde este cazul;
4. Timpul estimat pentru îndeplinirea activităţilor/acţiunilor/măsurilor revizuite/ajustate;
5. Alte aspecte.

La finalizarea implementării Strategiei se va întocmi un Raport final, separat de cel aferent anului
2024

Evaluarea strategiei
Strategia va fi evaluată anual prin intermediul:
1. rapoartelor anuale de monitorizare, care vor fi date publicităţii prin afişare la sediul Primăriei, pe

site-ul acesteia şi aduse la cunoştinţă tuturor celor interesaţi.
2. unor Rapoarte intermediare de monitorizare, întocmite ori de câte ori intervin modificări

legislative sau de altă natură, care impun elaborarea acestora. De asemenea, Rapoartele
intermediare vor fi date publicităţii prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul acesteia şi aduse la
cunoştinţă tuturor celor interesaţi;

3. organizarea unor întâlniri anuale, la care vor participa personalul, pertenerii, reprezentanţi ai
beneficiarilor şi ai comunităţii, alte persoane cu pregătire şi expertiză în domeniul serviciilor
sociale, alţi invitaţi, unde vor fi comunicate şi evaluate rezultatele implementării Strategiei.
Aceste întâlniri se vor finaliza prin întocmirea, de către persoana nominalizată din cadrul
Direcției, a unui proces-verbal în care se vor consemna toate informaţiile comunicate, toate
luările de cuvânt şi care va fi semnat de toţi participanţii;

4. raportul-final întocmit la finalizarea implementării Strategiei, în anul 2024.

Implementarea  Strategiei se va face cu participarea tuturor compartimentelor aparatului de
specialitate al Primarului orașului Ianca, a partenerilor, a beneficiarilor şi a altor factori interesaţi din
comunitate şi judeţ.

Monitorizarea şi evaluarea Strategiei se vor face la nivelul Direcției.
În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative, sau cu

modificările intervenite în contextul social, economic, cultural, Strategia poate fi revizuită sau completată ori
de câte ori este necesar.

P R I M A R

Fănel George CHIRIȚĂ



Anexa nr.2 la H.C.L.Nr.14/28.02.2019

PLAN DE ACŢIUNE
privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului Ianca, județul Brăila,

în anul 2019

Obiectivul general

Înființarea şi dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul localității, capabil să asigure
incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare
şi dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii orașului Ianca în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3)
lit. b) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011.

Planul anual de acțiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a sistemului de asistenta socială,
date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru
a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanțare,
propuneri elaborate de Direcția de asistență socială pentru dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor
locale ale orașului Ianca.

Grupuri țintă
Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin Planul anual de

acțiune:
A. Copii şi familii aflate în dificultate;
B. Persoane vârstnice;
C. Persoane cu handicap;
D. Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
E. Persoane fără adăpost
F. Alte persoane aflate în risc social

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale

Serviciile sociale existente la nivel local
1. Venitul minim garantat

Începând cu data de 01 ianuarie 2011, plata ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001,  se
efectuează de către Agenția Județeană pentru Plăți şi Inspecție Socială Brăila. La sfârșitul anului 2018 se
aflau în plată 214 dosare având un număr total de 328 persoane.

Din fondurile de la bugetul local se plătesc ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru
beneficiarii ajutorului social, suma necesară privind plata acestora va fi prevăzută și în bugetul anului 2019.

2. Indemnizația şi plata asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav
Se acordă conform prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecția şi promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 794/2002
privind aprobarea modalităților de plată a indemnizației cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai
copilului cu handicap grav, precum şi adultul cu handicap grav sau reprezentantului său legal.

În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituției noastre este de a monitoriza atribuțiile şi
obligațiile ce le revin asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situației
acestora, astfel încât aceștia să primească îngrijire specială la nivelul la care situația o cere.
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Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, psihice, mentale
sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de
protecție în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în
baza evaluării socio - psiho - medicale, la un asistent personal.

În cursul anului 2018 un număr de 90 persoane cu handicap grav au beneficiat de drepturile
prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatului emis de Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecția Copilului din subordinea
Consiliului Județean Brăila, sumele necesare plății acestor drepturi fiind prevăzute în bugetul local în
cuantum de 1.892.850 lei. .

In prezent în evidența Primăriei orașului Ianca sunt un număr de 48 asistenți personali ai persoanelor
cu handicap grav si 42 indemnizații de însoțitori. Şi în bugetul anului 2019 vor fi prevăzute sumele necesare
plății indemnizației pentru însoțitor şi a asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav.

3. Ajutoarele de urgență şi ajutoarele de înmormântare
Ajutoarele de urgență şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii nr. 416/2001,

actualizată, respectiv în baza HCL nr.13/2014 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se pot
acorda ajutoare sociale de urgență.

În anul 2018 a fost acordate un număr total de 16 ajutoare de urgență în cuantum de 12.400 lei.
4. Alocația pentru susținerea familiei

Alocația pentru susținerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru
susținerea familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca formă de sprijin pentru familiile
cu venituri reduse, respectiv cu un venit pe membru de familie de până la 530 lei, care au în îngrijire copii în
vârstă de până la 18 ani. În anul 2018 au fost în plată în medie un număr de 198 de dosare. Sumele necesare
plății acestor drepturi se asigură de la Bugetul de Stat prin Agenția Județeană de Plăți şi Inspecție Socială,
Brăila. În prezent un număr de 213 familii beneficiază de alocație pentru susținerea familiei.

5. Ajutorul pentru încălzirea locuinței
Conform O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială în protecție socială în perioada

sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012, cu modificările si completările ulterioare, ajutorul pentru
încălzirea locuinței se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor cu venituri reduse.

În anul 2018 au fost depuse un număr de 41 cereri pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și 4
cereri pentru încălzirea locuinței cu energie electrică la care ajutorul s-a făcut prin deducerea sumelor din
facturi. De asemenea am avut 228 cereri pentru ajutorul de încălzire cu lemne și cărbuni, din care 215 de la
beneficiarii de ajutor social cu suma totală de 63.220 lei și 23 de la alți beneficiari cu suma de 5.231 lei.

6. Protecția copilului
În baza Legii nr. 272/2004, privind protecția şi promovarea drepturilor copilului sunt propuse diverse

măsuri de protecție, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere specializată la domiciliul părinților,
instituționalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale minorilor care au beneficiat de măsură de
protecție. Propunerile sunt înaintate Direcției Generale de Asistenta Socială şi Protecția Copilului a județului
Brăila, care analizează situația minorilor şi instituie o măsură de protecție specifică fiecărui caz în parte.

Trimestrial, minorii cere se află cu măsură de protecție specială, respectiv plasament  familial, sunt
monitorizați prin întocmirea unui raport de vizită. Minorii care se află cu măsură de supraveghere
specializată sunt monitorizați periodic în familiile lor naturale în vederea prevenirii unor viitoare fapte
antisociale.

7. Servicii acordate victimele violenței în familie şi familiilor în care se află copii cu risc de
abandon școlar

Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajatul Direcției de Asistenţă
Socială din cadrul Primăriei orașului Ianca cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale a victimelor violenței
în familie precum şi a copiilor aflați în situații de risc de abandon școlar.

8. Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate se realizează în conformitate cu
prevederile Hotărârii de Guvern nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de
creștere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot
beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale
de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al
documentelor elaborate de către acestea. Realizarea procedurii de delegare a autorităţii părintești de către
părinţii care urmează să plece la muncă în străinătate (aplicabilă în situația în care ambii părinți sau
părintele care exercită singur autoritatea părintească  sau la care locuiește copilul urmează să plece la
muncă în străinătate).



Pentru anul 2019 Primăria orașului Ianca, prin Direcția de Asistenţă Socială, îşi propune următoarele
obiective generale:

Obiectiv  1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce privește activitățile de asistență socială în orașul
Ianca:
- Înființarea şi actualizarea continuă a unei evidențe cu date care să cuprindă informații privind

beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire, adresa de domiciliu), date privind indemnizațiile
acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgență, ajutoare pentru încălzire, alocații de susținere, etc.),
cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informații relevante pentru actualizarea acestor evidențe.

Obiectiv 2. Eficientizarea activității privind acordarea prestațiilor sociale care intră în atribuțiile Direcției
de Asistenţă Socială:
- Stabilirea sarcinilor
- Actualizarea procedurilor de lucru

Obiectiv 3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcție de nevoile identificate:
- Identificarea nevoilor prin consultarea cu parteneri, reprezentanții beneficiarilor şi alți factori

interesați din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective comune
în acest sens;
- Folosirea experienței acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii

sociale, în stabilirea unor obiective concrete;
- Referirea cazurilor spre instituții sau organizații, furnizarea de servicii sociale sau de altă natură,

pentru a asigura continuitatea intervenției.
Obiectivul 4. Îmbunătățirea continuă a serviciilor sociale:

- Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunității, prin calificarea continuă
a personalului;
- Evaluarea continuă  a nevoilor de formare profesională a acestora;
- Monitorizarea şi evaluarea continuă a calității serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în

acest sens;
- Implicarea comunității locale în susținerea şi dezvoltarea activităților derulate.

Obiectiv 6. Promovarea prevenției ca măsură de importanță majoră în activitatea de asistenţă socială:
- Identificarea persoanelor aflate în situații de risc social;
- Informarea şi consilierea persoanelor aflate în risc social;
- Implicarea partenerilor şi a altor factori interesați din comunitate în activități de prevenție.

Monitorizarea
Monitorizarea Planului anual de acțiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcție de acești

indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care le-au stabilit.
Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acțiune sunt autoritățile

administrației publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de atribuţii.
Indicatori
Indicatorii folosiți în scopul monitorizării au fost stabiliți în funcție de acțiunile propuse în Planul anual

de acțiune pentru anul 2019.
Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii indicatorii:

- Prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială;
- Existența unei baze de date privind beneficiarii serviciilor sociale de informare şi consiliere;
- Realizarea unui studiu privind situația beneficiarilor de servicii sociale.

Aplicarea Planului anual de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor
beneficiarilor de asistență socială, așa cum este prevăzut şi stabilit în legislația în vigoare.

Atingerea obiectivelor din planul anual de acțiune privind măsurile sociale şi măsurile de asistență
socială se realizează conform bugetului de venituri şi cheltuieli în care sunt cuprinse investițiile şi sumele
alocate pentru Direcția de asistență socială în anul 2019.

P R I M A R Direcția de Asistenta Socială
Consilier superior

FANEL GEORGE CHIRITA Caraman Emilia



H O T Ă R Â R E A   Nr.15
din 28 februarie 2019

privind: aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului din domeniul privat al orașului administrat
de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, înscris în Cartea Funciară nr.75218,
precum și atribuirea în folosinţă gratuită a Lotului 2 Consiliului Județean Brăila în vederea
amenajării sediului Serviciului de întreținere a drumurilor județene.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
februarie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.3263/18.02.2019 a Consiliului Județean Brăila, prin care se solicită punerea

la dispoziție a unui teren în suprafață de până la 5.000 mp, situat în intravilanul orașului Ianca
și aparținând domeniului public sau privat administrat de Consiliul Local Ianca, în vederea
amenajării sediului Serviciului de întreținere a drumurilor județene din cadrul Direcției Tehnice
și Lucrări Publice;

►bunele relații de colaborare și cooperare statuate între Consiliul Local Ianca și Consiliul
Județean Brăila, concretizate în nenumărate asocieri pentru cofinanțarea unor proiecte de
interes local, coroborate însă și cu oportunitatea înființării sediului Serviciului de întreținere
din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice în orașul Ianca, cu avantajele ce decurg de aici
în perspectiva întreținerii celor două drumuri județene Ianca-Șuțești și Ianca-Bordei Verde;

►disponibilitatea unui astfel de teren adecvat scopului propus, aparținând domeniul
privat administrat de consiliul local, situat la extremitatea intravilanului orașului Ianca,
str.Școlii nr.2A, înscris în Cartea Funciară nr.75218, care necesită însă o dezlipire pentru a
putea fi atribuită suprafața solicitată Consiliul Județean Brăila;

►dispoziţiile art.25 alin.(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.23 lit.e),
art.132 alin.(1) și art.135 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de
cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu modificările şi
completările ulterioare;

►dispozițiile art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.555 alin.(1) și art.2146 și
următoarele din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil;
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►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), 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 dezlipirea în două loturi a terenului din domeniul privat al orașului
administrat de consiliul local în suprafață totală de 13.049 mp, situat în orașul Ianca, str.Școlii
nr.2, înscris în Cartea Funciară nr.75218, după cum urmează:

a)- Lotul 1, având suprafața de 8.049 mp, cu numărul cadastral 75240, având adresa
poștală: orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, județul Brăila;

b)- Lotul 2, având suprafața de 5.000 mp, cu numărul cadastral 75241, având adresa
poștală: orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, județul Brăila;

(2) Reprezentarea grafică a dezlipirii terenului este prevăzută în Planul de amplasament
şi delimitare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Cheltuielile ocazionate de întocmirea contractului în formă autentică și finalizarea
lucrării cadastrale de dezlipire potrivit alin.(1), se finanțează din bugetul local.

Art.2.-(1) Se atribuie în folosinţă gratuită Consiliului Județean Brăila, pe termen limitat,
terenul în suprafață de 5.000 mp-Lotul 2, în vederea amenajării sediului Serviciului de
întreținere a drumurilor județene din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice.

(2) Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului se face pe o perioadă de 25 ani, prin contract
de comodat întocmit în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de dezlipire în formă
autentică, urmând a fi utilizat doar în scopul pentru care  se face împrumutul de folosință.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului, care se împuternicește să semneze contractul de comodat, contractul de dezlipire
și protocolul de predare-primire a terenului.

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

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

Radian STĂNCULESCU                                                            Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.16
din 28 februarie 2019

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul anului 2019, pentru
obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul
Ianca, județul Brăila››, ca urmare a punerii în aplicare a unor noi prevederi legale fiscale.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
februarie 2019;

Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.75/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, actualizați la data de 1 octombrie 2018, ca urmare a finalizării procedurilor de
achiziţie publică și a emiterii autorizației de construire pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››;

►influențele intervenite asupra cheltuielilor de personal în domeniul construcțiilor,
determinate în principal de creșterea salariului minim pe economie potrivit prevederilor art.71-
alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene;

►adresa nr.21748/11.02.2019 a Direcției Generale de Dezvoltare Regională și
Infrastructură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin care
se solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ‹‹Reabilitarea rețelei de
străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, actualizați la nivelul anului
2019 ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G.nr.114/2018, precum și încheierea actului
adițional la Contractul de lucrări nr.20603/162/12.10.2018;

►adresele nr.95/15.02.2019 și nr.109/20.02.2019 ale S.C.Oyl Company S.R.L. Slobozia
- constructorul obiectivului ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul
Ianca, județul Brăila››, prin care solicită la rându-i actualizarea valorii Contractului de lucrări
nr.20603/162/12.10.2018 ca urmare a noilor modificări legislative;

►dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.e) din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
Naţional de Dezvoltare Locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, respectiv ale art.10 alin.(5) și
(7) și art.12 alin.(5) din Normele metodologice privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013, cu modificările şi completările
ulterioare;
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►dispoziţiile art.10 alin.(4) și (7) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;

►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- cu Devizul General actualizat la nivelul anului 2019, precum și raportul
comisiei de specialitate nr.2 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 indicatorii tehnico-economici, actualizați la nivelul anului 2019, pentru
obiectivul nou 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-Etapa a II a, conform Anexei - Deviz General care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

(2) Bugetul total al obiectivului este de 13.134.464,12 lei (C+M 12.327.287,12 lei), din care
suma de 12.723.557,12 lei de la bugetul de stat și suma de 410.907 lei de la bugetul local,
toate valorile fiind cu T.V.A.

Art.2.-Se aprobă cofinanțarea obiectivului nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în
satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila›› cu suma de 410.907 lei din bugetul
local, precum și a celorlalte cheltuieli neeligibile care vor apărea pe parcursul derulării
lucrărilor.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului, care  va semna actele adiționale la contractele de lucrări și de finanțare .

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

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

Radian STĂNCULESCU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.17
din 28 martie 2019

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
28 martie 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28 martie 2019;

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 George STERPU este ales preşedinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 28 martie 2019, 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

George STERPU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.18
din 28 martie 2019

privind: propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar
al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, județul Brăila, în scopul înființării
serviciului social ‹‹Centru de primire în regim de urgență››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
martie 2019;

Având în vedere:
►Decizia nr.2042/28.09.2018 a Ministrului Muncii și Justiției Sociale pentru emiterea

Certificatului seria AF-Nr.005903/28.09.2018, privind acreditarea Primăriei orașului Ianca-
Direcția de Asistență Socială ca furnizor de servicii sociale, în conformitate cu prevederile Legii
nr.197/2012 pentru asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

►faptul că în procesul de acreditare, conform prevederilor art.8 alin.(6) lit.c) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 aprobate prin H.G.nr.118/2014, furnizorul
acreditat este obligat ca în maxim 3 ani de la data emiterii certificatului, sub sancțiunea
retragerii acreditării, să înființeze și să acorde servicii sociale cu licență de funcționare din
gama celor prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015;

►necesitatea respectării angajamentul dat și implicit a menținerii acreditării, prin
înființarea serviciului social ‹‹Centru de primire în regim de urgență›› în imobilul fostului internat
școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, cu scopul principal de a acorda îngrijire și
asistență pentru victimele violenței în familie, inclusiv pentru agresor, precum și pentru
persoanele fără adăpost, iar în perspectivă și pentru persoanele vârstnice, prin următoarele
activități/servicii principale: educare, reintegrare familială şi comunitară, cazare pe perioadă
determinată sau cazare pe timp de noapte, masă, inclusiv preparare hrană caldă, îngrijiri
medicale inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi informare, orientare
vocaţională, pază, alte activităţi administrative, etc.;

►dispoziţiile art.112 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu
prevederile Procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei
materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile
necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Științifice nr.5819/2016;

►acordul Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din
orașul Ianca pentru schimbarea destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar,
transmis prin adresa nr.906/12.02.2019;
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►referatul de aprobare al primarului, memoriul justificativ al serviciului de urbanism din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu detaliile caracteristicilor tehnice ale imobilului,
precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi alin.(6) lit.a) pct.2 şi 11, 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) Se propune schimbarea destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar
al Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” din orașul Ianca, județul Brăila, în scopul înființării
serviciului social ‹‹Centru de primire în regim de urgență››.

(2) Imobilul prevăzut la alin.(1) este format din clădirea C4 și terenul aferent în suprafață
de 3.135 mp, înscris în Cartea Funciară Nr.75831 a U.A.T Ianca-domeniul public, Cvartal 4-
Parcela 157, orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, județul Brăila.

(3) Datele de identificare și caracteristicile tehnice ale imobilului sunt prevăzute în anexă,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Schimbarea destinaţiei imobilului prevăzut la art.1 se face doar cu avizul conform al
Ministerului Educaţiei Naționale, care va fi solicitat prin grija primarului.

Art.3.-Indicatorii tehnico economici ai obiectivului ‹‹Centru de primire în regim de urgență››
vor fi aprobaţi după obţinerea avizului conform, dată la care vor fi stabilite şi sursele de
finanţare ale acestuia.

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

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

George  STERPU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.19
din 28 martie 2019

privind: acceptarea donației fără sarcini a imobilului 906 aflat în domeniul privat al statului și
în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul privat al orașului Ianca și în
administrarea Consiliului Local.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
martie 2019;

Având în vedere:
►oportunitatea punerii în valoare a unor construcții cu destinația de locuințe, părăsite ca

urmare a desființării structurii militare din cazarmă, cu o stare avansată de degradare, aflate
în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în
orașul Ianca, str.Aviatorilor, în sensul amenajării lor ca locuințe sociale, locuințe de serviciu
pentru medici sau cadre didactice, ori ca sedii pentru diferite servicii sociale cu cazare din
gama celor prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015;

►corespondența purtată în timp cu structurile teritoriale și interne ale Ministerului
Apărării Naționale, concretizată în final cu acordul Direcției domenii și infrastructuri privind
posibilitatea trecerii acestor construcții în domeniul privat al orașului Ianca, acord transmis
prin adresa nr.A1516/06.02.2019, forma aleasă fiind cea a donației din dreptul comun;

►dispoziţiile 985, art.1011 și următoarele din Legea nr. 287/2009-republicată, privind
Codul Civil, coroborate cu prevederile art.121 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate
nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local;
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În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi alin.(6) lit.a) pct.11 şi 17, 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) Se acceptă donația fără sarcini a imobilului 906, aflat în domeniul privat al
statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul privat al orașului Ianca
și în administrarea Consiliului Local.

(2) Datele de identificare ale imobilului 906 sunt prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Construcțiile care formează imobilul prevăzut la art.1, vor fi amenajate ca locuințe
sociale, locuințe de serviciu pentru diferiți specialiști, medici sau cadre didactice, spații pentru
situații de urgență, sedii pentru servicii sociale cu cazare din gama celor prevăzute în
Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015, ori să fie închiriate pentru activități socio-
economice.

Art.3.-(1) Se mandatează primarul orașului să semneze contractul de donație care se va
încheia între statul Român, prin Ministerul Apărării Naționale-în calitate de donator și Orașul
Ianca-în calitate de donatar.

(2) Cheltuielile ocazionate de încheierea și autentificarea contractului de donație a
imobilului 906, precum și cele de înscriere în cartea funciară, vor fi finanțate în totalitate din
bugetul local.

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

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

George  STERPU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.20
din 28 martie 2019

privind: transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului
administrat de consiliul local doamnei Spătaru Cristina Adriana, ca urmare a dobândirii în proprietate
a construcției edificate pe acest teren.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie
2019;

Având în vedere:
►cererea nr.11580/25.02.2019 a doamnei Spătaru Cristina Adriana, cu domiciliul în municipiul

Brăila, str.Gheorghe Manu nr.14, județul Brăila, prin care solicită preluarea drepturilor și obligațiilor
din Contractul de concesiune nr.9671/06.12.2004 al terenului în suprafață de 32 mp din domeniul
public administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.45B, adiacent blocului
F2, înscris în Cartea Funciară nr.78745, aferent construcției pe care pe care petenta a dobândit-o în
proprietate prin Contractului de vânzare nr.3732/28.12.2018, în urma procesului de lichidare
judiciară a fostului concesionar al terenului;

►dispoziţiile art.41 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea
construcţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au făcut obiectul controlului
de constituționalitate potrivit Deciziei Curții Constituționale nr.821/11.12.2019, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Nr.165/01.03.2019;

►dispoziţiile art.3, art.4 alin.(2), art.5 lit.b), art.7 și art.10 din O.U.G.nr.54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, respectiv
ale art.2 și art.6 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare Ordonanței aprobate prin HG nr.168/
2007, cu modificările şi completările ulterioare;

►prevederile art.2 lit.a) din Regulamentul privind închirierea/concesiunea/constituirea dreptului
de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul public sau privat al orașului Ianca,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/15.02.2018;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate și caietul de sarcini, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
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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 transmite dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 32 mp din
domeniul public administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.45B-adiacent
blocului F2, înscris în Cartea Funciară nr.78745, care face obiectul Contractului de concesiune
nr.9671/06.12.2004, doamnei Spătaru Cristina Adriana cu domiciliul în municipiul Brăila,
str.Gheorghe Manu nr.14, județul Brăila.

(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este aferent construcției dobândite în proprietate de către doamna
Spătaru Cristina Adriana, potrivit Contractului de vânzare nr.3732/28.12.2018, în urma procesului de
lichidare judiciară a fostului concesionar al terenului, fiind identificat prin planul de situaţie anexat
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Termenul de concesiune al terenului este de 20 de ani, cu drept de prelungire în condiţiile
legii, cu o redevență de 19,375 lei mp/an, la care se adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor
Codului fiscal.

(4) Redevența 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 redevenței 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, prin
serviciile financiar-contabil şi de urbanism-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 orașului Ianca.

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

George  STERPU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.21
din 28 martie 2019

privind: închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca
administrat de consiliul local Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova
Sud, în vederea realizării proiectului ‹‹Conductă transport gaze Parc 4 Oprișenești-SRM
Oprișenești››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
martie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.423/11.02.2019 a Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX

Moldova Sud, prin care se solicită închirierea unor terenuri din domeniul privat al oraşului
Ianca administrat de consiliul local, în vederea realizării proiectului ‹‹Conductă transport gaze
Parc 4 Oprișenești-SRM Oprișenești››;

►Hotărârea Guvernului României nr.903/2004 privind aprobarea acordurilor de
concesiune a unor perimetre de exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională
pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, unde
la anexa 92 se află şi perimetrul Oprişeneşti, la care termenul de exploatare a fost prelungit
prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, potrivit scrisorii  nr.2000176/29.02.2012 a Agenţiei
Naţionale pentru Resurse Minerale;

►dispoziţiile art.6 lit.c) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile art.5 alin.(3) lit.d) și alin.(8) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobată
prin Legea nr.86/2014, 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 terenurilor, caietul de
sarcini și studiul de oportunitate, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) și 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 închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat
al oraşului Ianca administrat de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P
Asset IX Moldova Sud în vederea realizării proiectului ‹‹Conductă transport gaze Parc 4
Oprișenești-SRM Oprișenești››.
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(2) Terenurile prevăzute la alin.(1), care formează împreună traseul conductei de gaze la
Parc 4 Oprișenești, au suprafața totală de 13.529 mp, sunt situate în extravilanul orașului
Ianca, Tarlaua 179 și se închiriază pe o perioadă de 2 ani, cu o chirie de 3,50 lei/mp/an, la
care se adaugă taxa pe teren.

(3) Chiria și taxa pentru terenurile prevăzute la alin.(1) se plătesc anticipat, la încheierea
contractului de închiriere.

Art.2.-(1) Având în vedere existența suprafețelor de teren ocupate cu pajişti permanente,
în excedent pe raza unității administrativ teritoriale a orașului Ianca, consiliul local este de
acord cu scoaterea din circuitul agricol a terenurilor prevăzute la art.1.

(2) Cheltuielile ocazionate de scoaterea terenurilor din circuitul agricol și aducerea lor la
starea inițială la sfârşitul perioadei de închiriere, cad în sarcina Societății Comerciale OMV
Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud.

Art.3.-Pentru accesul permanent la perimetrul și traseul conductei sondei de gaze Parc 4
Oprișenești, chiriașul poate utiliza suprafața de 72 mp, parte din drumul de exploatare
adiacent obiectivului de investiție.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
şi serviciile de urbanism şi financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija
secretarului orașului Ianca.

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

George  STERPU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.22
din 28 martie 2019

pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.57/29.08.2013, privind atribuirea în
folosinţă gratuită a unor spaţii din clădirea fostului sediu administrativ al Primăriei, din str.Gării nr.7,
Palatului Copiilor Brăila pentru desfășurarea activităţii Clubului copiilor din oraşul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie
2019;

Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.57/29.08.2013, privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor

spaţii din clădirea fostului sediu administrativ al primăriei, din str.Gării nr.7, Palatului Copiilor Brăila
pentru desfășurarea activităţii Clubului copiilor din oraşul Ianca;

►Hotărârea Consiliului Local nr.4/31.01.2019, privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca pentru anul
şcolar 2019-2020, adoptată cu Avizul conform nr.833/28.01.2019 al Inspectoratului Şcolar Judeţean
Brăila, potrivit căreia Clubului copiilor din subordinea Palatului Copiilor Brăila își va desfășura în
continuare activitatea în oraşul Ianca;

►faptul că la această dată doar Clubul copiilor își mai desfășoară activitatea în clădirea fostului
sediu administrativ al primăriei din orașul Ianca, str.Gării nr.7, astfel că se impune suportarea de
către Palatul Copiilor Brăila a tuturor cheltuielilor cu utilitățile publice aferente;

►dispozițiile art.101 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, astfel cum a fost modificată
prin O.G.nr.9/2018, potrivit cărora finanţarea de bază pentru antepreşcolari, preşcolari şi elevii din
învăţământul de stat se asigură de la bugetul de stat, iar cheltuielile materiale și de personal fac
parte din finanțarea de bază;

►incertitudinea bugetului local din acest an, constrângerile bugetare din această perioadă, dar
și din următorii ani în care se preconizează transferul cât mai multor cheltuieli de la administrația
centrală către administrația locală, fără să se asigure în totalitate și sursele de finanțare, fac
imposibilă suportarea în continuare de la bugetul local a cheltuielilor de funcționare a Clubului copiilor
din orașul Ianca;
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►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului
local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.b), art.45 alin.(2) 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.I.-Hotărârea Consiliului Local nr.57/29.08.2013, privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor
spaţii din clădirea fostului sediu administrativ al Primăriei orașului Ianca, din str.Gării nr.7, Palatului
Copiilor Brăila pentru desfășurarea activităţii Clubului copiilor din oraşul Ianca, se modifică și
completează după cum urmează:

1.-La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Atribuirea în folosinţă gratuită a  spaţiilor se face prin contract de comodat pe o perioadă de

10 ani, păstrându-se în continuare regimul juridic al proprietăţii publice, potrivit legii.”
2.-La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) Cheltuielile de funcționare a Clubului copiilor din oraşul Ianca vor fi finanțate de către Palatul

Copiilor Brăila, scop în care va încheia contractele individuale de furnizare a serviciilor publice cu
operatorii din domeniul energiei electrice, a gazelor naturale, apă-canal, telefonie, salubrizare, etc."

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

Art.III.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
orașului.

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

George  STERPU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.23
din 28 martie 2019

privind: vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului Ianca administrat de consiliul local,
prin novația Contractului de superficie nr.1177/04.05.2018 în contract de vânzare-cumpărare,
domnului Bratosin Dumitru Vicu-proprietarul construcţiei edificate pe acest teren.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
martie 2019;

Având în vedere:
►cererea nr.22761/19.12.2018 a domnului Bratosin Dumitru-Vicu, prin care solicită

cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.120 mp, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64,
cvartal 24, parcela 1184/1/5/1, aferent construcției edificate pe acest teren aflată în
proprietatea solicitantului, înscrise în Cartea Funciară nr.78349 a localității Ianca, teren pentru
care i s-a constituit un drept de superficie prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/29.03.2018
și Contractul nr.1177/04.05.2018, exercitându-şi în acest fel dreptul de preempţiune prevăzut
de art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

►Raportul de evaluare întocmit la data de 06.03.2019 de către expert evaluator Iulian
Cosmin Androniu, pentru stabilirea prețului minim de vânzare a terenului;

►dispoziţiile art.1609-1614 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.29 din Legea finanțelor
publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru şi
rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), 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 însușește raportul de evaluare-parte integrantă din prezenta hotărâre,
întocmit la data de 06.03.2019 de către domnul Androniu Iulian Cosmin - expert evaluator
ANEVAR, privind stabilirea preţului de vânzare în sumă de 16.900 lei al terenului în suprafaţă
de 1.120 mp, din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în orașul
Ianca, str.Parcului nr.64, cvartal 24, parcela 1184/1/5/1, înscris în Cartea Funciară nr.78349
cu Numărul Cadastral 78349.
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(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1), prin novația Contractului de
superficie nr.1177/04.05.2018 în contract de vânzare-cumpărare, domnului Bratosin Dumitru
Vicu-proprietarul construcţiei edificate pe acest teren și beneficiar al dreptului de preempțiune
potrivit art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

(3) Preţul de 16.900 lei poate fi plătit și în rate lunare egale până la data de 20.12.2019,
la casieria Primăriei orașului Ianca sau prin ordin de plată în contul U.A.T. Oraş Ianca
RO11TREZ15421390207XXXXX deschis la Trezoreria Ianca, și se cuprinde în secţiunea de
dezvoltare numai după încasarea lui.

Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea și autentificarea contractului de vânzare-
cumpărare cad în sarcina cumpărătorului.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuternicește să semneze contractul de vânzare-cumpărare în formă
autentică.

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

George  STERPU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A  Nr.24
din 28 martie 2019

privind: avizarea Propunerii de modificare și completare a Părții Comune a Regulamentului
actualizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea
nr.2/26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea
Brăila.

Consiliul local al orașului Ianca, județul Braila, întrunit în ședință ordinară la data de 28
martie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.250/27.02.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,

prin care s-a solicitat adoptarea hotărârii consiliului local pentru avizarea Propunerii de
modificare și completare a Regulamentului actualizat al serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare - aprobat prin Hotărârea nr.2/26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

►Propunerea de modificare și completare a Regulamentului actualizat al serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea nr.2/26.03.2018 a Adunării
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

►dispozițiile art.6 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
-republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.8 alin.(3)
lit.i) și art.22 alin.(4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006-
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

►prevederile art.18, alin.(2) pct.10 - Principiile de bază ale serviciilor, din Secțiunea 2,
Capitolul III, Titlul I - Dispoziții Generale al Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările
ulterioare;
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►prevederile art.23 alin.(3) lit.b), coroborate cu prevederile art.5 alin.(2) lit.l) din Statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

►prevederile coroborate cu prevederile art.62 alin.(1) si ale art.63 alin.(1) litera d) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

►Referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14, art.37, art.45
alin.(1), art.62 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 Ș T E :

Art.1.-Se avizează Propunerea de modificare și completare a Părții Comune a
Regulamentului actualizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin
Hotărârea nr.2/26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Dunărea Brăila, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului
Ianca.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată de îndată
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin grija secretarului orașului
Ianca.

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

George  STERPU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A  Nr.25
din 28 martie 2019

privind: aprobarea Actului adițional nr.16/28.03.2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009-actualizat iulie 2018.

Consiliul local al orașului Ianca, județul Braila, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie
2019;

Având în vedere:
►Adresa nr.251/27.02.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin

care s-a solicitat adoptarea hotărârii consiliului local pentru aprobarea Actului adițional nr.16 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
nr.670/10.09.2009-actualizat iulie 2018, scop în care s-au comunicat:

 Adresa nr.S.288 din 21.01.2019 a S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila
S.A.-Operatorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, prin care se solicită
introducerea în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr.670/10.09.2009-actualizat iulie 2018, formula de calcul pentru ajustarea prețului/
tarifului serviciilor, în baza creșterii prețurilor de consum;

 Avizul ANRSC nr.700464 din 18.01.2019, acordat pe formula de ajustare a prețurilor
și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 Actul Adițional nr.16 - având ca obiect modificarea și completarea unor prevederi din
Dispozițiile Generale și Dispozițiile Speciale ale Părții Comune din Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009-actualizat iulie 2018, cu
Anexele nr.1 și 2, respectiv:

 Propunerea de modificare și completare a Dispozițiilor Generale ale Contractului de
delegare a gestiunii nr.670/10.09.2009-actualizat iulie 2018,aprobat prin Hotararea nr.17/13.08.2018
a Adunarii Generale a Asociației - Anexa nr.1;

 Propunerea de modificare și completare a Dispozițiilor Speciale – Partea Comună -
ale Contractului de delegare a gestiunii nr.670/10.09.2009-actualizat iulie 2018, aprobat prin
Hotararea nr.17/13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociației - Anexa nr.2;

►Hotărârea Consiliului Local nr.59/24.06.2009, privind delegarea serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare către Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.;

►Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila nr.11/
14.07.2009, privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare către Operatorul Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.;

►Contractul Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr.670/10.09.2009-cu Anexele ca parte integrantă, actualizat iulie 2018 și aprobat prin
Hotararea nr.17/13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociației;

►prevederile art.5 alin.(1) lit.a), art.17 alin.(2) lit.d)-pct.1 și 2, art.21 alin.(1) și art.26 lit.c) din
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

Pagina 1 din 2

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



►prevederile art.56 din Capitolul III al Titlului IV din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009-actualizat iulie 2018;

►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), alin.5 lit.a), alin.(6) 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 administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Actul Aditional nr.16/28.03.2019 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, având ca obiect
modificarea și completarea unor prevederi din Dispozițiile Generale și Dispozițiile Speciale ale Părții
Comune  din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr.670/ 10.09.2009, actualizat în luna iulie 2018, cu Anexele nr.1 și 2-parte integrantă din
prezenta hotărâre, respectiv:
 Propunerea de modificare și completare a Dispozițiilor Generale ale Contractului de delegare

a gestiunii nr.670/10.09.2009-actualizat iulie 2018, aprobat prin Hotararea nr.17/13.08.2018
a Adunarii Generale a Asociației - Anexa nr.1;

 Propunerea de modificare și completare a Dispozițiilor Speciale – Partea Comună - ale
Contractului de delegare a gestiunii nr.670/10.09.2009, actualizat iulie 2018 și aprobat prin
Hotararea nr.17/13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociației - Anexa nr.2;

(2) Actul Aditional nr.16/28.03.2019 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 Brăila S.A.

Art.2.-Se acordă mandat domnului Dragomir Viorel Marian-Președintele Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila, ca în numele si pe seama membrului asociat Orașul Ianca, să
semneze Actul Adițional nr.16/28.03.2019, aprobat potrivit art.1.

Art.3.-Se acordă mandat special domnului Primar Chiriță Fănel George, în calitate de
reprezentant legal al membrului asociat - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca, să avizeze,
respectiv să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea
Brăila, Actul Adițional nr.16/28.03.2019 cu Anexele nr.1 și 2 ca parte integrantă.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată de îndată Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin grija secretarului orașului Ianca.

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

George  STERPU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.26
din 28 martie 2019

privind: trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al orașului, în scopul
transmiterii ulterioare a acestuia în domeniul public al județului pentru amenajarea sediului
Serviciului de întreținere a drumurilor județene din cadrul Consiliului Județean Brăila.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
martie 2019;

Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.15/28.02.2019 privind aprobarea dezmembrării, precum

și Contractul autentificat sub nr.686/11.03.2019 de dezmembrare în două loturi a terenului
din domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Școlii
nr.2A, înscris în Cartea Funciară nr.75218, în scopul atribuirii în folosinţă gratuită a Lotului 2
Consiliului Județean Brăila pentru amenajarea sediului Serviciului de întreținere a drumurilor
județene;

►adresa nr.4759/12.03.2019 a Consiliului Județean Brăila, prin care se revine la cererea
nr.3263/036/18.02.2019, cu solicitarea de trecere a terenului în suprafață de 5.000 mp din
domeniul privat în domeniul public al orașului și ulterior transmiterea acestuia în domeniul
public al județului, în vederea amenajării sediului Serviciului de întreținere a drumurilor
județene din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, motivată de faptul că nu pot efectua
investiții pe un teren atribuit doar în folosință;

►bunele relații de colaborare și cooperare statuate între Consiliul Local Ianca și Consiliul
Județean Brăila, concretizate în nenumărate asocieri pentru cofinanțarea unor proiecte de
interes local, coroborate însă și cu oportunitatea înființării sediului Serviciului de întreținere
din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice în orașul Ianca, cu avantajele ce decurg de aici
în perspectiva întreținerii celor două drumuri județene Ianca-Șuțești și Ianca-Bordei Verde;
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►dispozițiile art.8 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările;

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

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), 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 trecerea imobilului format din terenul intravilan în suprafață de 5.000
mp și construcția C2 în suprafață de 8 mp, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, înscris în
Cartea Funciară nr.75241 cu numărul cadastral 75241, din domeniul privat al orașului Ianca
în domeniul public al orașului Ianca, modificându-se corespunzător inventarele bunurilor
aparținând domeniului public și privat al localității.

(2) Trecerea imobilului prevăzut la alin.(1) în domeniul public al orașului se face în scopul
transmiterii ulterioare a acestuia în domeniul public al județului, în urma solicitării prin
Hotărârea Consiliului Județean Brăila, pentru amenajarea sediului Serviciului de întreținere a
drumurilor județene din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului, prin serviciile de specialitate, care să opereze modificările corespunzătoare în
evidențele patrimoniale.

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

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

George  STERPU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.27
din 11 aprilie 2019

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
11 aprilie 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 11 aprilie 2019;

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 Maria ALEXE este aleasă preşedinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca, pentru luna aprilie 2019, care va semna hotărârile
aprobate în ședințele din această lună, procesele verbale ale ședințelor, 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 orașului Ianca.

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

Maria   ALEXE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A  Nr.28
din 11 aprilie 2019

privind: aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 aprilie 2019;
Având în vedere:
►dispozițiile art.5 alin.(3) și (6), art.6 și art.7 din Legea bugetului de stat nr.50/2019, coroborate cu

prevederile art.1 alin.(2) lit.a), art.8 lit.b), art.11, art.19 alin.(1), art.25, art.26 alin.(4), art.39 alin.(6), art.41 și
art.82 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.23/22.03.2019 privind repartizarea pe unități administrativ
teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2019, precum și estimările pentru anii 2020-2022;

►Decizia nr.7/20.03.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind repartizarea pe
unităţi a administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a sumelor alocate din
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivel local în anul 2019, precum și estimările pentru anii 2020-2022;

►Decizia nr.9/03.04.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind repartizarea pe
unităţi a administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor cu bunuri și servicii la unitățile de învățământ preuniversitar de stat în anul 2019, precum și
estimările pentru anii 2020-2022;

►dispozițiile art.181 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educaţiei fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora finanțarea sportului a devenit o prioritate națională și că autoritățile
administrației publice locale pot aloca la rândul lor sume nelimitate din bugetul anual pentru finanțarea
activităților sportive pe plan local, coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr.
664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi
completările ulterioare;

►confirmarea Consiliului Concurenței, transmisă prin adresa nr.10600/17.08.2017, potrivit căreia
măsura de sprijin privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul››
Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial, club sportiv de drept privat deţinător al
certificatului de identitate sportivă, nu reprezintă ajutor de stat așa cum este prevăzut la art.107 alin.(1) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, astfel că și în anul 2019 se poate asigura finanțarea acestuia
în conformitate cu prevederile actelor normative adoptate în domeniu în anul 2018;

►dispozițiile art.1 din Hotărârea Guvernului nr.72/2013, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.169/
2019, privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi
stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură de la bugetul de
stat prin bugetele locale din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru cheltuielile cu pregătirea
profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar
«bunuri şi servicii», pentru anul 2019;

►dispoziţiile art.11 alin.(1), (2) și (4) și art.40 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.51 alin.(1) din Statutul funcționarilor publici aprobat prin legea nr.188/1999--republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.5 alin.(1) și (11) din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative
de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată prin Legea nr.247/2002,
cu modificările şi completările ulterioare;
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►dispozițiile art.3 alin.(1) din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr.4514/
2018, emis în aplicarea prevederilor art. III alin.(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

►adresa Instituției Prefectului nr.5816/11.05.2018 privind comunicarea numărului maxim de posturi
pentru anul 2018, potrivit căreia orașului Ianca îi revin 99 de posturi conform O.U.G.nr.63/2010, exclusiv
posturile finanțate din capitolele bugetare 66.00 și 68.00-sănătate și asistență socială;

►Organigrama şi a statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din
subordine aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/28.06.2018, în baza avizului favorabil al Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici nr.35040/27.06.2018, la care nu mai sunt propuneri de modificări sau
completări în privința funcțiilor publice și care ar necesita un nou aviz;

►referatele directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Ianca, privind
fundamentarea bugetelor pentru finanțarea cheltuielilor de bază și complementare prevăzute la art.104,
alin.(2) lit.b)-d), art.105 alin.(2) şi art.111 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 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:

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, pe anul 2019.

Art.2.-Estimarea veniturilor pe anul 2019 a fost realizată pe baza exerciţiului bugetar şi a indicatorilor
economico-sociali din anul 2018, pe baza repartiţiei sumelor şi a cotelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, precum şi pe baza actelor normative prin care s-au reglementat sursele de venituri pentru
bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale.

Art.3.-Veniturile bugetare şi extrabugetare restante la 31.12.2018 se încasează şi se înregistrează în
bugetul orașului Ianca pe anul 2019, la aceleaşi capitole şi subcapitole.

Art.4.-Bugetul centralizat al oraşului Ianca pentru anul 2019 se stabileşte la venituri și cheltuieli în sumă
totală de 32.632.300 lei, din care 13.278.500 lei sunt venituri proprii.

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

Art.5.-Veniturile totale ale bugetului oraşului Ianca pe anul 2019 sunt în sumă de 32.632.300 lei şi se
prezintă astfel:

a) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, orașelor şi pentru echilibrarea bugetelor locale.……………………….........................3.697.000 lei

b) subvenţii de la bugetul de stat.……..………………................................................................558.000 lei
c) venituri proprii.…………………..........................................................................................13.278.500 lei
din care:
c.1 bugetul local………………………………………………………………………….…………11.032.000 lei
c.2 bugetul Direcției Serviciilor Publice…………………………………………………….…...…2.100.000 lei
c.3 bugetul Unității de Asistență Medico Socială….………………………..……………..….….…130.000 lei
c.4 bugetele unităților de învățământ………………………………………………………..….……..16.500 lei
d) venituri reportate din anii anteriori……………………………..………………………….….….5.098.800 lei
din care:
d.1 bugetul local……………………………………………………………………………………...4.897.300 lei
d.2 bugetul Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu”…………………...………………….…..….….18.500 lei
d.3 bugetul de autofinanțare.………………………………………………………..………………...183.000 lei
e) Sume alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală…………………………..…..10.000.000 lei
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Secţiunea 2:- Cheltuieli bugetare

Art.6.-Cheltuielile totale ale bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2019 sunt în sumă de
32.632.300 lei, din care 14.457.000 lei cheltuieli de funcţionare, 2.415.000 lei cheltuieli din autofinanțare şi
15.760.300 lei cheltuieli de dezvoltare, repartizate astfel:

a) autorităţi publice şi acţiuni externe.......................................................................................3.850.000 lei
b) alte servicii publice generale………………………..…………..................................................285.000 lei
c) tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi + comisioane și dobânzi…...........................300.000 lei
d) ordine publică şi siguranţă naţională.......................................................................................565.000 lei
e) învăţământ....................................................................................... ...................................1.120.000 lei
f) sănătate………………..…………………………..……………………………………….…………125.000 lei
g) cultură, recreere şi religie........................................................................................................916.000 lei
h) asigurări şi asistenţă socială................................................................................................4.107.000 lei
i) locuinţe, servicii şi dezvoltare publică...................................................................................1.039.000 lei
j) protecţia mediului....................................................................................................................950.000 lei
k) transporturi..........................................................................................................................1.200.000 lei
l) cheltuieli din autofinanțare ..................................................................................................2.415.000 lei

din care
l.1 Direcția Serviciilor Publice..................................................................................................2.100.000 lei
l.2 Unitatea de Asistență Medico Socială………………..…….……………..………………………130.000 lei
l.3 bugetul local…………………………….……………………..…..……………………………..….150.000 lei
l.4 bugetele unităților de învățământ……………………..…………………………………….…...….35.000 lei

m) cheltuieli de dezvoltare 2019…………….……………………………………………..………10.680.000 lei
n) cheltuieli de dezvoltare aferente anilor precedenți ……………………………………………..4.897.300 lei
o) cheltuieli de dezvoltare din autofinanțare aferente anilor precedenți...…………………………183.000 lei
Art.7.-(1) Bugetul orașului Ianca pe anul 2019, detaliat la venituri bugetare pe capitole şi subcapitole, iar

la cheltuieli bugetare pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexa nr.1.
(2) Bugetul din autofinanțare al orașului Ianca pe anul 2019 este prevăzut în anexa nr.2.
(3) Programul investiţiilor publice pe anul 2019, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, cu o valoare

totală de 15.760.300 lei,  este prevăzut în anexele nr.3, 3a și 4.
Art.8.-(1) Finanţarea  cheltuielilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de  stat se asigură  în limita

sumei de 1.645.300 lei cu următoarea structură: 67.000 lei din bugetul local pentru cheltuieli de transport
cadre didactice; 871.000 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care: 663.000 lei din taxa pe valoarea adăugată,
173.000 lei din bugetul local și 35.000 lei din autofinanțare; 73.000 lei din taxa pe valoarea adăugată pentru
cheltuieli privind drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale; 117.000 lei din bugetul local pentru burse
elevi; 517.300 lei din bugetul local pentru cheltuieli de capital.

(2) Pentru stimularea participării copiilor la învățământul preșcolar-tichete sociale pentru grădiniță, se
alocă suma de 27.000 lei din taxa pe valoarea adăugată;

Art.9.-(1) Se aprobă bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2019, astfel:

Denumire indicatori Bugetul de stat
(Lei)

Bugetul local
(Lei)

Autofinanțare
(Lei)

Total
(Lei)

Venituri totale, din care: 495.600 661.800 15.000 1.172.400
Cheltuieli totale, din care: 495.600 661.800 15.000 1.172.400
Cheltuieli de transport 0 38.000 0 38.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii 447.600 16.500 15.000 479.100
Cheltuieli privind drepturile copiilor
cu cerințe educaționale speciale 48.000 0 0 48.000

Cheltuieli cu burse elevi 0 90.000 0 90.000
Cheltuieli de capital 0 517.300 0 517.300

(2) Bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2019, detaliat la venituri și cheltuieli
pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexele nr.5 și 6.

(3) Din sumele încasate din închirierea/concesionarea bazei materiale a învățământului, o cotă de 50%
se face venit la bugetul local şi diferenţa de 50% se face venit la bugetul unității de învățământ.

(4) Directorul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, în calitate de ordonator terţiar de credite,
răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei hotărâri.

H.C.L. Nr.28/11.04.2019 Pagina 3 din 5



Art.10.-(1) Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2019, astfel:

Denumire indicatori Bugetul de stat
(Lei)

Bugetul local
(Lei)

Autofinanțare
(Lei)

Total
(Lei)

Venituri totale, din care: 240.400 212.500 20.000 472.900
Cheltuieli totale, din care: 240.400 212.500 20.000 472.900
Cheltuieli de transport 0 29.000 0 29.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii 215.400 156.500 20.000 391.900
Cheltuieli privind drepturile copiilor
cu cerințe educaționale speciale 25.000 0 0 25.000

Cheltuieli cu burse elevi 0 27.000 0 27.000
Cheltuieli de capital 0 0 0 0

*18.500 lei report din 2018
(2) Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2019, detaliat la venituri și cheltuieli

pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexele nr.7 și 8.
(3) Din sumele încasate din închirierea/concesionarea bazei materiale a învățământului, o cotă de 50%

se face venit la bugetul local şi diferenţa de 50% se face venit la bugetul unității de învățământ.
(4) Directorul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca, în calitate de ordonator terţiar de credite,

răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei hotărâri.
Art.11.-(1) Finanţarea cheltuielilor pentru Unitatea de Asistenţă Medico Socială Ianca din subordinea

Consiliului Local se asigură în limita sumei de 1.420.000 lei, din care 1.040.000 lei cheltuieli de personal,
350.000 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii și 30.000 lei cheltuieli de capital-pentru implementarea sistemului
de supraveghere.

(2) În bugetul Unității de Asistenţă Medico Socială Ianca sunt incluse și veniturile contractate cu Direcţia
de Sănătate Publică Brăila în sumă de 420.000 lei pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi
salarizarea personalului medical, precum și veniturile din contribuţia persoanelor asistate în sumă de 130.000
lei.

Art.12.-(1) Ajutorul social de urgenţă şi ajutorul social comunitar, stabilit potrivit prevederilor Legii
nr.416/2001-cu modificările și completările ulterioare, se asigură în limita sumei de 30.000 lei, din venituri
proprii.

(2) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei privind beneficiarii de ajutor social se asigură în limita sumei de
75.000 lei, din care 25.000 lei din taxa pe valoarea adăugată și 50.000 lei din venituri proprii.

Art.13.-Se aprobă pentru anul 2019 un număr total de 65 posturi de asistent personal al persoanei cu
handicap, cu încadrarea în limita sumei de 2.682.000 lei alocată de la bugetul de stat, inclusiv pentru
indemnizațiile de însoțitor.

Art.14.-Finanţarea cheltuielilor Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor se asigură
în limita sumei de 285.000 lei, din care 258.000 lei din venituri proprii și 27.000 lei din taxa pe valoarea
adăugată.

Ar.15.-Finanţarea cheltuielilor pentru serviciul public de poliţie locală si apărare civilă se asigură în limita
sumei de 565.000 lei din venituri proprii, în care este inclusă și suma pentru asigurarea normei de hrană,
potrivit legii.

Art.16.-Se alocă suma de 950.000 lei pentru activitățile gestionate de Direcţia Serviciilor Publice Ianca
din subordinea Consiliului Local, respectiv pentru serviciile publice de salubrizare,  gestionarea câinilor fără
stăpân, administrarea spaţiilor verzi și achiziția de arbori ornamentali, întreținerea și funcționarea staţiei de
compost deşeuri biodegradabile  şi a bazei sportive ‹‹Ştefan Vrăbioru›› din orașul Ianca.

Art.17.-(1) Finanţarea cheltuielilor pentru cultură, culte, activităţi sportive, recreere şi tineret se asigură în
limita sumei de 916.000 lei din venituri proprii, din care pentru: Casa de cultură ‹‹Ion Theodorescu Sion››-
174.000 lei; Căminele culturale-50.000 lei; Biblioteca orăşenească ‹‹Georgeta Crainic››-63.000 lei; sprijinirea
cultelor-300.000 lei; finanțarea activităților/programelor sportive și întreținerea bazelor sportive-129.000 lei;
activităţi cultural educative: Ziua femeii-20.000 lei; Zilele oraşului Ianca-120.000 lei; cadouri pentru copii şi
pomul de Crăciun-45.000 lei; editarea buletinului informativ anual-2.000 lei; memorialul „Ion Gâță”-3.000 lei;
finanțarea programelor cultural educative și sportive organizate de Asociația de prietenie „Ianca-La Chapelle
sur Erdre”-în limita sumei de 10.000 lei.

(2) La același capitol se alocă suma de 1.800.000 lei pentru construirea Căminului cultural Plopu.
Art.18.-(1) În anul 2019, în cadrul programelor sportive ‹‹Promovarea sportului de performanţă›› și

‹‹Sportul pentru toţi›› vor fi finanțate:
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a)-acțiunile Clubului Sportiv Viitorul Ianca legate de participarea acestuia în Cupa României, în Liga a 4-
a din Campionatul județean de fotbal și în alte competiții oficiale sau amicale organizate de Federația
Română de Fotbal sau Asociația Județeană de Fotbal Brăila, în limita sumei de 100.000 lei;

b)-concursul anual „Căruța Brăileană”, în limita sumei de 10.000 lei
(2) Finanțarea activităților sportive prevăzute la alin.(1) se face în baza unui regulament propriu aprobat

prin hotărârea consiliului local, în conformitate cu dispoziţiile art. 671 alin.(3) din Legea educaţiei fizice şi
sportului nr.69/2000 și ale Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr.664/2018 privind finanţarea din
fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.19.-(1) Se aprobă pentru anul 2019 un număr total de 89 posturi pentru aparatul de specialitate al
primarului și serviciile publice din subordine înființate de consiliul local, în care sunt incluse și 16 posturi
finanţate din capitolele bugetare 66,00 - sănătate şi 68,00 - asigurări şi asistenţă socială.

(2) 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
pentru anul 2019, sunt prevăzute în anexele nr.9 și 10.

Art.20.-(1) Se aprobă Planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici și personalului
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și fondurile prevăzute în bugetul propriu
pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională în anul 2019, în limita sumei de 16.000 lei,
potrivit anexei nr.11.

(2) Persoanele care vor urma cursurile de perfecționare profesională în anul 2019 vor fi stabilite prin
dispoziția primarului. În funcție de necesitățile și oportunitățile apărute în cursul anului, domeniile de
perfecționare pot fi completate prin dispoziția primarului, cu posibilitatea redistribuirii sumelor pe domenii și
cu încadrarea în limita maximă aprobată potrivit alin.(1).

Art.21.-Se aprobă normativele proprii de cheltuieli privind acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme,
consumul de carburanți, internet și telefonie, pentru anul 2019, potrivit anexei nr.12.

Art.22.-Se aprobă limitele salariilor brute de bază pentru funcțiile de execuție aferente funcționarilor
publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice
din subordine, aplicabile cu luna mai 2019, potrivit anexei nr.13.

Art.23.-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.24.-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.25.-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.26.-Anexele nr.1-13 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

Maria   ALEXE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.29
din 11 aprilie 2019

privind: aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, pe
anul 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară pe data de 11 aprilie 2019;
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;
►Hotărârea Consiliului Local nr.28/11.04.2019 privind aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul în

curs, prin care s-au alocat fondurile necesare finanţării activităților aflate în gestiunea directă a Direcţiei
Serviciilor Publice;

►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice cu fundamentarea
bugetului pe anul 2019 şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 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 2019 al Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al orașului Ianca, la venituri în sumă totală de 2.100 mii lei și la cheltuieli în sumă
totală de 2.100 mii lei, din care 1.260 mii lei cheltuieli de personal, 802,03 mii lei bunuri și servicii și 37,97 mii
lei cheltuieli de capital.

(2) Sinteza bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2019 la venituri şi cheltuieli, pe capitole,
subcapitole, titluri şi articole, este prevăzută în anexa nr.1.

Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2019 un număr total de 30 de posturi în aparatul propriu al Direcţiei
Serviciilor Publice, din care 4 funcţii publice şi 26 posturi de personal contractual.

(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2019 ale Direcţiei Serviciilor Publice
sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3.

Art.3.-Se aprobă Planul achizițiilor publice pe anul 2019, 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 2019, 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 orașului Ianca.
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

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
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H O T Ă R Â R E A   Nr.30
din 11 aprilie 2019

privind: aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din subordinea Consiliului
local al oraşului Ianca, pe anul 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară pe data
de 11 aprilie 2019;

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 de asistenţă medico-sociale, actualizată prin
H.G.nr.981/2018, coroborate cu dispozițiile art.7 din H.G.nr.978/2015 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;

►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;

►Hotărârea Consiliului Local nr.28/11.04.2019 privind aprobarea bugetului centralizat al
oraşului Ianca pe anul în curs, prin care s-au alocat fonduri pentru finanţarea Unităţii de
Asistenţă Medico Socială (U.A.M.S.) Ianca;

►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului U.A.M.S. Ianca cu
fundamentarea bugetului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 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 2019 al Unităţii de Asistenţă
Medico Socială din subordinea Consiliului local al orașului Ianca, în sumă de 1.420.000 lei,
din care 1.040.000 lei cheltuieli de personal, 350.000 lei cheltuieli cu bunuri și servicii și
30.000 lei cheltuieli de capital-pentru implementarea sistemului de supraveghere, potrivit
anexei nr.1.
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(2) În bugetul aprobat potrivit alin.(1) sunt cuprinse şi veniturile contractate de Unitatea
de Asistenţă Medico Socială cu Direcţia de Sănătate Publică a județului Brăila în sumă de
420.000 lei pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi salarizarea personalului
medical, cele provenite din contribuţia persoanelor asistate în sumă de 130.000 lei, precum
şi alte venituri care pot fi realizate din sponsorizări, donaţii, etc.

Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2019 un număr total de 25 posturi personal contractual
în aparatul propriu al Unităţii de Asistenţă Medico Socială.

(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2019 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 2019,
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 orașului Ianca.

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

Maria   ALEXE                                                                     Alexandru STERIAN
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Anexă la H.C.L. Nr.35/25.04.2019 
 
 

REGULAMENT 
de acordare a  finanţării pentru programe sportive din fonduri publice 

 
 

CAP.I.-DISPOZITII GENERALE 
 

Scopul, cadrul legislativ, principiile și termenii de referință. 
 
Art.1.-(1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii pentru analizarea, 
evaluarea și aprobarea cererilor de finanțare din fondurile publice ale bugetului orașului Ianca, pentru: 
a)-programele sportive ale cluburilor sportive de drept public care își desfăşoară activitatea pe raza 
administrativ-teritorială a orașului Ianca;  
b)-programele sportive ale cluburilor sportive de drept privat care își desfăşoară activitatea pe raza administrativ-
teritorială a orașului Ianca, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de 
identitate sportivă; 
c)-programele sportive organizate în raza administrativ-teritorială a orașului Ianca de către asociaţiile județene 
pe ramură de sport, afiliate la federaţiile sportive naționale; 
d)-programele sportive desfăşurate în raza administrativ-teritorială a orașului Ianca de către federaţiile sportive 
naţionale, Direcţia Județeană pentru Sport şi Tineret Brăila, ori Inspectoratul Școlar Județean Brăila; 
e)-programele sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru înalta performanţă sportivă, 
pe raza administrativ-teritorială a orașului Ianca; 
f)-premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive interne şi 
internaţionale oficiale de către sportivii si colectivele tehnice ale structurilor sportive care își desfăşoară 
activitatea pe raza administrativ-teritorială a orașului Ianca; 
g)-programele sportive ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, înfiinţate pe raza administrativ-teritorială a 
orașului Ianca și derulate prin asociaţiile sportive şcolare şi universitare; 
h)-programele sportive derulate de Federaţia Sportului Şcolar şi Federaţia Sportului Universitar pe raza 
administrativ-teritorială a orașului Ianca; 
 i)-proiectele de modernizare, întreținere și funcționare a infrastructurii sportive de pe raza administrativ-
teritorială a orașului Ianca. 
 (2) Regulamentul de acordare a finanțărilor din fonduri publice pentru programele sportive de utilitate publică, 
în cadrul cărora se pot finanţa proiecte de activitate sportivă, este fundamentat în concordanță cu: 
- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului României nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 
- Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor şi 

programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportivă; 

Art.2.-Prezentul regulament stabilește totodată procedura și demersurile necesare privind atribuirea contractului 
de finanțare pentru activităţi sportive din cadrul programelor sportive stabilite în baza Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 și a Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr.664/2018,  din fondurile publice ale 
orașului Ianca. 
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Art.3.-În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 
a) activitate generatoare de profit - activitate care produce profit în mod direct pentru o persoană fizică sau 

juridică; 
b) activitate sportivă - complex de acţiuni anuale şi/sau multianuale care au ca scop comun îndeplinirea unor 

obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni multianuale care constituie activitatea sportivă sunt: 
acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive; 

c) acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinatate, realizată în baza 
unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, avand ca scop 
dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; 

d) alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decat competiţiile 
sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, 
simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, 
cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de 
cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea; 

e) autoritate finanţatoare –U.A.T. Orașul Ianca, prin Consiliul Local și Primar; 
f) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare în urma aplicării procedurii selecţiei 

publice de proiecte; 
g) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţare; 
h) colective tehnice - care pot avea în componență: antrenori, medici, cercetători, metodist, asistent medical, 

kinetoterapeuți, psihologi, biochimist, coregraf, corepetitor, alți specialiști stabiliți de federațiile sportive sau 
de către organizațiile sportive abilitate cu atribuții în coordonarea și finanțarea activității sportive de 
performanță, care sunt implicați direct și indirect, prin intermediul atribuțiilor, în performanța sportivă; 

i) competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în 
baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau 
obtinerea victoriei; 

j) competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului de desfăşurare, pot 
participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România; 

- competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit 
prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional; 

- competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean-competiţie sportivă internă care are ca 
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel zonal ori interjudeţean sau 
promovarea în eşalonul valoric superior; 

- competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit 
prin regulamentul acesteia desemnarea unui caştigător la nivel judeţean sau promovarea în eşalonul 
valoric superior; 

- competiţie sportivă internă de nivel comunal, oraşenesc sau municipal - competiţie sportivă internă 
care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui caştigător la nivel comunal, 
orăşenesc sau municipal; 

k) competiţie sportivă internaţională - competiţie sportivă la care, conform regulamentelor de desfaşurare, 
pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din mai multe ţări; 

l) contract de activitate sportivă – convenție încheiată, în condiţiile legii, între structura sportivă şi o 
persoană fizică, sportiv sau membru al unui colectiv tehnic, care contribuie la realizarea acţiunilor sportive 
dintr-un program sportiv; 

m) contract de finanţare - contract încheiat, în condiţiile legii, între U.A.T. Orașul Ianca, denumită în continuare 
autoritate finanţatoare şi un beneficiar structură sportivă de drept public sau de drept privat cu personalitate 
juridică sau alte entități conform legislaţiei în vigoare; 

n) finanţare - alocare financiară din fonduri publice pentru implementarea proiectelor/programelor sportive 
iniţiate de către structurile sportive, unităţile şi instituţiile de învăţământ pentru asociaţiile sportive şcolare şi 
universitare, alte organizaţii şi instituţii pentru proiecte şi programe sportive aşa cum sunt enumerate la art. 
18^1 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, de către autoritatea finanțatoare în 
conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, coroborate cu 
prevederile educației fizice și sportului nr. 69/2000 și ale Ordinului MTS 664/2018; 

o) fonduri publice - sume alocate din bugetul local al orașului Ianca; 
p) instituţie de învăţământ – instituţie de învăţământ superior ce are înfiinţată o asociaţie sportivă universitară 

deținătoare a Certificatului de Identitate Sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul 
Sportiv care solicită finanţarea unui program sportiv, în condiţiile legii; 
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q) organizaţii sportive –persoane juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial, deținătoare ale 
Certificatului de identitate sportivă cărora le-a fost atribuit numărul de înregistrare în Registrul sportiv, 
structuri sportive constituite potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, respectiv asociații sportive 
fără personalitate juridică, cluburi sportive, federații sportive pe ramură de sport, alte persoane juridice de 
drept public ori privat care, potrivit actului de înființare sau statutului, pot organiza, participa și/sau finanța, 
după caz, acțiuni sportive, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, ligi profesioniste pe ramură de sport; 

r) perioada competiţională - perioada în care Federaţia Română şi Federaţia Internaţională pe ramura de 
      sport organizează competiţii; 
s)   perioada precompetiţională - perioada de pregătire a sezonului competiţional intern şi internaţional; 
ș)   program sportiv - plan de activitate în care sunt stabilite, în ordinea desfășurării lor, etapele propuse pentru 
    o perioadă dată; complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu 

      caracter sportiv pentru o activitate sportivă secvențială sau un sezon competițional. Categoriile de acțiuni  
      care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiuni de selecție, acțiuni de 
      promovare, acțiuni de pregătire sportivă, competițiile sportive, evenimentele sportive, denumite împreună  
      acțiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea finantatoare sunt denumite ,,programe 
      sportive de utilitate publică’’; 
t)    proiect sportiv –plan sau intenție de a întreprinde/organiza un complex de activități cu caracter sportiv ce 
      vizează testarea, selecția, inițierea, pregătirea de sportivi într-o anumită ramură sau disciplină sportivă, 
      eveniment sportiv secvenţial din cadrul unui program sportiv inclus in calendarul al unei structuri sportive; 
ț)    sezon competiţional – complex de acţiuni sportive însumate în cadrul unui program sportiv organizat de 
      către o structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în vigoare la sporturi individuale şi jocuri sportive, 
      însemnând: acţiuni pregătitoare, cantonamente de pregătire, competiţii sportive amicale şi oficiale, turnee  
      de pregătire şi calificare, alte acţiuni specifice; 
u)    solicitant - structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în vigoare, instituţie sau organizaţie îndreptăţită 
      să solicite finanţarea şi să depună o cerere de finanţare pentru un proiect/program sportiv; 
v)   sportiv de performanță - sportiv autorizat în condițiile legii de către federația sportivă pe ramură de sport 
      să își desfășoare activitatea sportivă; 
w)  sportiv de înaltă performanță - sportivul de performanță care îndeplinește condițiile de performanță în 
      competițiile internaționale oficiale și care, la propunerea organului competent din cadrul federației sportive 
      naționale, dobândește calitatea de sportiv de înaltă performanță prin ordin al ministrului tineretului și 
      sportului; 
x)   strucura sportivă – persoana juridică de drept public sau privat, fără scop patrimonial, deținătoare a 
      Certificatului de Identitate Sportivă căruia i-a fost atribuit numărul de înregistrare în Registrul Sportiv; 
z)   unitate de învăţământ – unitate de învăţământ cu personalitate juridică, ce are înfiinţată în condiţiile legii o 
      asociaţie sportivă şcolară fără personalitate juridică deținătoare a Certificatului de Identitate Sportivă, căruia 
      i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul Sportiv şi care solicită finanţarea unui program sportiv. 
Art.4.-Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare pentru proiecte si 
programe sportive, solicitanții trebuie să fie structuri sportive care își desfășoară activitatea pe pe raza 
administrativ teritorială a orașului Ianca, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă, cărora le-a fost 
atribuit număr de înregistrare în registrul sportiv, sau alte entitati stabilite prin legislatia în vigoare enumerate la 
art.1 alin.(1) din prezentul regulament. 
Art.5.-(1) Finanțarea acordată se va utiliza numai pentru programele sportive de interes public, iniţiate şi 
organizate de către solicitanți.  
(2) Programele sportive de utilitate publică care pot fi finanțate din bugetul local, sunt următoarele: ‹‹Promovarea 
sportului de performanţă››(P1), ‹‹Sportul pentru toţi››(P2) și ‹‹Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei 
materiale sportive››(P3). 
 
Scopul şi obiectivele specifice programelor sportive de utilitate publică sunt: 
A. Programul ‹‹Promovarea sportului de performanţă››, reprezintă un program local de promovare a 
practicării şi dezvoltării sportului de performanţă. Programul sportiv este un complex de acţiuni care au ca scop 
comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvenţial, 
sau un sezon competitional, pentru o competiţie organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament, înscris 
în calendarul Asociaţiei Județene pe Ramură de Sport și/sau în calendarul Federaţiei Române pe Ramură de 
Sport. 
Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de 
pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive. 
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Programele sportive aprobate de autoritatea finanţatoare sunt denumite ,,Programe sportive de utilitate publică’’;  
1.  Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care 
să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea 
victoriei. 
2.  Obiective: 
a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea 
prestigiului oraşului Ianca; 
b) susţinerea şi dezvoltarea ramurilor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel 
local, naţional şi internaţional; 
c) susţinerea şi dezvoltarea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor, dezvoltarea sportului şcolar 
şi a sportului universitar; 
d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport; 
e) mărirea numărului de practicanţi şi sportivi legitimaţi, identificarea de sportivi valoroşi care să obţină rezultate 
sportive notabile pentru comunitatea locală şi ţara noastră pe plan internaţional; 
f) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare 
a fiecăruia la nivel local, naţional şi internaţional; 
g) susţinerea sporturilor de combat, a boxului, luptelor, artelor marţiale, ca forme de activităţi fizice care 
contribuie la educaţia generală şi dezvoltarea individului, dar şi în vederea amplificării la nivel naţional şi 
internaţional a participării ţarii noastre la competiţiile de mare anvergură, participarea activă a comunităţii locale 
la dezvoltarea acestui fenomen; 
 
B. Programul ‹‹Sportul pentru toţi››, reprezintă un program local de promovare a practicării şi dezvoltării 
sportului pentru toţi. Programul sportiv este un complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor 
obiective cu caracter sportiv şi indicatori, pentru un eveniment sportiv secvenţial, pentru o competiţie organizată 
pe o perioadă stabilită printr-un regulament al competiţiei, înscris în calendarul Asociaţiei Județene ,,Sportul 
pentru Toți’’ și/sau al Federaţiei Române ,,Sportul Pentru Toţi’’. 
Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de 
pregatire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive.  
Programele sportive aprobate de autoritatea finanţatoare sunt denumite ,,Programe sportive de utilitate publică’’;  
1.   Scop: menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru 
social şi organizatoric favorizant. 
2.  Obiective: 
a) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu şi suţinut, de cât mai mulţi membri ai 
comunităţii locale; 
b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar, 
independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive; 
c) încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca 
formă de întreţinere a stării generale de sănătate şi dezvoltare a individului; 
 
C. Programul ‹‹Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive››, reprezintă un program 
local de dezvoltare a infrastructurii şi bazei materiale sportive. Programul sportiv este un complex de acţiuni 
care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter administrativ, de construire, întreţinere şi 
modernizare a infrastructurii sportive şi bazei materiale sportive. 
Categoriile de acţiuni care stau la baza materializării unui program de construire, modernizare, întreţinere 
infrastructură sportivă şi bază materială sportivă sunt: studiul de fezabilitate, nota de fundamentare, actul de 
proprietate al terenului şi al bazei sportive dacă este cazul, schiţa cadastrală, devizul, caietul de sarcini, proiectul 
arhitectural, avizele şi autorizaţiile de construcţie, dovada cofinanţării lucrărilor. 
1. Scop: dezvoltarea infrastructurii şi asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire 
şi competiționale ale sportivilor şi ale altor categorii de populaţie în bazele sportive aflate în domeniul public al 
orașului. 
2. Obiective: 
a) întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive pentru asigurarea condiţiilor necesare practicării 
activităţilor fizice şi sportive; 
b) dezvoltarea bazei sportive pentru lărgirea ariei de practicare a activităţilor fizice şi sportive, precum şi pentru 
organizarea de evenimente sportive naționale şi internaționale care să aducă beneficii reale comunităţilor locale 
şi ţarii noastre în contextul dezvoltării sportului în lume; 
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Art.6.-Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanţa proiecte din fonduri publice au drept 
scop: 
a)-valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care să 
asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei; 
b)-menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru soc ial 
şi organizatoric favorizant; 
c)-dezvoltarea infrastructurii sportive prin construirea de noi baze sportive, modernizarea şi întreţinerea 
acestora, respectarea condiţiilor de acces şi securitate în conformitate cu legislaţia şi regulamentele în vigoare; 
d)-premierea şi recompensarea unor rezultate sportive, încurajarea practicării sportului de performanţă; 
Art.7.-Obiectivele generale ale programelor sportive de utilitate publică, sunt: 
a)-evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea 
prestigiului orașului Ianca și al României pe plan național și internaţional; 
b)-susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la 
nivel local, naţional şi internaţional; 
c)-susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor în paralel cu activitatea desfășurată și 
dezvoltarea programelor sportive dedicate categoriilor defavorizate; 
d)-perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport; 
e)-susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare 
a fiecăruia la nivel local, naţional şi internaţional; 
f)-încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni, în special   în 
rândul tinerilor până în 18 ani; 
g)-atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar, 
independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive; 
h)-crearea de condiţii optime de pregătire şi participare la competiţii a sportivilor în baze sportive moderne, 
posibilitatea de organizare de evenimente sportive naţionale şi internaţionale care să aducă beneficii reale 
comunităţii locale şi României.  
Domeniu de aplicare 
Art.8.-(1) Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare a activității 
sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică, de la bugetul orașului Ianca, ale cluburilor sportive 
de drept public sau privat înființate sau care își desfășoară activitatea pe raza U.A.T. Oraș Ianca,  atât pentru 
ramurile sportive individuale cât şi pentru jocurile sportive pe echipe, pe toată perioada unui sezon competitional 
sau a mai multor sezoane. 
(2) Finanțarea de la bugetul local nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din 
domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare. 
(3) Finanțarea de la bugetul local nu se acordă pentru structuri sportive care obțin venituri mai mari de 20% din 
bugetul total necesar pentru un program sportiv, din vanzarea de bilete și abonamente la evenimente sportive 
sau din vanzarea de materiale promoționale. 
 
Principii de atribuire a contractelor de finanțare  
Art.9.-Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare sunt: 
a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca structurile sportive de drept public sau privat, 

care desfășoară activitatea pe raza orașului Ianca, să aibă dreptul de a deveni beneficiari; 
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să 

facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractelor de 
finanțare; 

c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea 
procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare; 

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru 
atribuirea contractelor de finanțare, astfel încât orice structură sportiva de drept public sau privat, care 
desfășoară activitatea pe raza orașului Ianca, să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv; 

e) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional 
sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare în decursul unui an fiscal; 

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor financiare unei activități a cărei 
executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor 
financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului sportiv aflat în derulare; 
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g) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a 
acordat finanțarea din bugetul local pentru evenimente sportive secvenţiale; 

h) sezonalitatea, în sensul derulării procedurii de finanțare în cadrul sezoanelor competiţionale sportive 
desfăşurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile sportive,  în care s-a acordat finanțarea 
din bugetul local, dar pentru care se vor încheia contracte de finanţare secvenţiale în fiecare an fiscal; 

Art.10.-(1) Finanțarea se acordă pentru acoperirea integrală sau parțială a unui program  sportiv, în baza unui 
contract de finanţare încheiat între părți. 
(2) Ponderea procentuală pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă este: 
a)-susținerea structurilor sportive care își desfășoară activitatea în orașul Ianca cu până la 90 % din bugetul 
necesar proiectului; 
b)-susținerea altor evenimente și competiții sportive de interes local, național sau internațional, organizate în 
orașul Ianca, cu cel puțin 10% din bugetul necesar proiectului; 
Art.11.-(1) Pentru acelaşi domeniu un beneficiar nu poate contracta mai mult de două finanţări în decursul unui 
an, cu condiția respectării principiului privind cumulul de cheltuieli pentru aceeași activitate sportivă. 
(2) În cazul depunerii mai multor cereri de finanţare în acelaşi domeniu, trebuie precizată ordinea importanţei lor 
pentru solicitant. 
Prevederi bugetare 
Art.12.-Cererile de finanţare vor fi selectate în limitele fondului anual aprobat în bugetul local pentru programele 
sportive, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, executarea și raportarea bugetului local. 
Informarea publică și transparența decizională 
Art.13.-Procedurile destinate finanţării activităţilor sportive din cadrul programelor sportive, de atribuire a 
contractelor de finanţare, contractele de finanţare încheiate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum 
şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările, constituie informaţii de interes public potrivit dispoziţiilor 
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Cap. II. CRITERIILE ȘI CONDIȚIILE DE ACCES LA FONDURILE PUBLICE PENTRU FINANȚAREA 

ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE 
 

Art.14.-(1) Criteriile şi condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant, sunt următoarele: 
a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, sau o instituţie/organizaţie indreptăţită să solicite 

finanţarea, având sediul sau care își desfășoară activitatea pe raza U.A.T. Oraș Ianca; 
b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia judeţeană pe ramură 

de sport, după caz; 
c) să facă dovada depunerii situaţiilor financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal 

competent, dacă cererea de finanțare se depune după data la care situațiile financiare au fost înregistrate; 
d) să contribuie cu 10% din valoarea totală de finanţare a programului sportiv, obținând un punctaj mai mare 

la analiza cererii de finanțare; 
e) să nu aibă obligaţii de plată la bugetul local, la data depunerii cererii de finanțare; 
f) să nu aibă obligaţii de plată la bugetul de stat, sau la bugetul asigurărilor sociale de stat; 
g) să nu se afle în litigiu cu autoritățile administrației publice locale sau cu instituțiile subordonate; 
h) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare; 
i) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a regulamentelor proprii, precum şi a legii; 
j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să nu se afle deja în stare de dizolvare 

sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare; 

Art.15.-Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanţare, respectiv nu este eligibil, solicitantul 
care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
a) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat sau bugetul local, 

precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; 
b) furnizează informaţii false în documentele prezentate; 
c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare, în măsura în care autoritatea 

finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens; 
d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de 

lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
Art.16.-Autoritatea finanţatoare are dreptul să ceară solicitanţilor prezentarea de documente suplimentare care 
dovedesc eligibilitatea. 
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Cap. III. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE 

 
Dispoziții și reguli generale 
Art.17.-(1) Atribuirea contractelor de finanţare se face în baza hotărârii consiliului local de aprobare a bugetului 
orașului Ianca, prin care se alocă fondurile publice și se stabilesc programele/proiectele sportive care se 
finanțează în anul respectiv. 
(2) Atribuirea unui contract de finanţare se face prin selectarea proiectului/progrmului sportiv de către o comisie 
constituită prin dispoziția primarului, cu respectarea principiilor și criteriilor de atribuire prevăzute de prezentul 
regulament.  
Art.18.-Autoritatea finanțatoare poate organiza anual una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor, în 
funcție de bugetul disponibil. 
Art.19.-(1) Procedura de selecţie de proiecte va cuprinde următoarele etape: 

a) publicarea pe pagina proprie de internet a bugetului alocat finanţărilor pentru activităţile sportive pentru 
anul fiscal în curs, a contractelor de finanţare pentru jocurile sportive care continuă finanţarea până la 
data finalizării, precum şi a programului anual pentru acordarea finanțărilor pentru proiecte secvenţiale 
dintr-un sezon competiţional sportiv; 

b) publicarea anunţului de participare pe pagina proprie de internet; 
c) înscrierea, depunerea și prezentarea proiectelor de către solicitanți; 
d) verificarea eligibilităţii și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea financiară; 
e) evaluarea propunerilor de proiecte în baza prezentului regulament de finanțare; 
f) comunicarea rezultatelor și încheierea contractului sau contractelor de finanțare; 
g) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare; 

(2) Numărul de participanţi la procedura de selecţie de proiecte nu este limitat. 
Art.20.-(1) Autoritatea finanţatoare nu este obligată să repete procedura de selecţie de proiecte în cazul în care 
există un singur participant. 
(2) În cazul în care numai un participant a depus propunere de proiect, autoritatea finanţatoare are dreptul de a 
atribui contractul de finanţare acestuia, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament. 
Art.21.-(1) Solicitantul are obligația de a depune propunerea de proiect la adresa: Primăria orașului Ianca, 
str.Calea Brăilei nr.27, până la data limită pentru depunere stabilită în anunţul de participare, şi îşi asumă riscurile 
transmiterii propunerii de proiect, inclusiv forţa majoră. 
(2) Propunerea de proiect care este depusă la o altă adresă a autorităţii finanțatoare decât cea stabilită de către 
aceasta sau, după expirarea datei limită pentru depunere, nu va fi avută în vedere la procedura de selecție. 
Art.22.-(1) Orice solicitant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage propunerea de proiect până la data 
limită stabilită în anunțul de participare.  
(2) Modificarea propunerii de proiect, după expirarea datei limită, atrage sancţiunea excluderii solicitantului  de 
la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare. 
(3) Solicitantul are obligaţia de a menţine propunerea de proiect valabilă pe toată perioada de desfășurare a 
sesiunii de selecție de proiecte pentru care a fost formulată. 
 
Transparență și publicitate 
Art.23.-(1) Autoritatea finanţatoare va stabili un program anual pentru acordarea de finanţări ale activităţilor 
sportive, care se publică pe pagina proprie de internet.  
(2) Autoritatea finanţatoare poate rectifica programul anual pentru acordarea de finanţări ale activităţilor sportive, 
în funcție de alocările bugetare, care se publică pe pagina proprie de internet în aceeași secțiune. 
Art.24.-(1) Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor/programelor 
sportive. 
(2) Publicarea pe pagina proprie de internet a programului anual pentru acordarea de finanţări  activităţilor 
sportive nu creează autorităţii finanţatoare și obligaţia de a efectua respectiva procedură de selecţie. 
Art.25.-(1) Autoritatea finanţatoare își va face cunoscută în mod public intenţia de a atribui contracte de finanţare 
a activităţilor sportive. 
(2) Anunţul de participare se va publica pe pe pagina proprie de internet cu cel puțin 30 de zile calendaristice 
anterior datei în care va avea loc selecția proiectelor/programelor sportive.  
(3) Autoritatea finanţatoare va afişa pe pagina proprie de internet anunţul de atribuire a contractului/contractelor 
de finanţare a activităţilor sportive, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de finanţare. 
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Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte 
Art.26.-(1) Autoritatea finanţatoare va stabili şi va include în anunţul de participare data limită pentru depunerea 
propunerilor.  
(2) În cazul în care, din motive obiective, respectarea termenului prevăzut în anunțul de participare  ar cauza 
prejudicii autorităţii finanţatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecţie de proiecte 
prin reducerea numărului de zile, dar nu cu mai mult de 15 zile. În acest caz, autoritatea finanţatoare are obligaţia 
de a include în anunţul de participare motivele reducerii termenului.  
(3) Autoritatea finanţatoare își rezervă dreptul de a prelungi termenul de depunere a propunerilor de proiect, cu 
condiţia comunicării în scris a noii date limită de depunere, cu cel puţin 6 zile calendaristice înaintea expirării 
termenului iniţial, către toţi solicitanţii care au primit un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi 
prezentarea proiectului. 
 
Documentația de solicitare a finanțării activităţilor sportive  
Art.27.-(1) Documentația de solicitare a finanțării va cuprinde următoarele documente: 
a) formularul de cerere de finanţare, anexa nr.1 la regulament; 
b) declaraţia pe propria răspundere, anexa nr.2 la regulament; 
c) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, anexa nr.3 la regulament; 
d) formular pentru raport evaluare intermediară/finală, anexa nr.4 la regulament; 
e) declaraţia de imparţialitate a reprezentantului entității care a depus proiectul, anexa nr.5 la regulament; 
f) adresă de înaintare a raportului, anexa nr.6 la regulament; 
g) declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare, anexa nr.7 la regulament 
h) curriculum vitae al responsabilului de proiect de sport, anexa nr.8 la regulament 
i) copie de pe certificatul de identitate sportivă; 
j) copie de pe hotărârea judecătorească/actul de înfiinţare, după caz; 
k) certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registru asociațiilor și fundațiilor, dacă 

e cazul; 
l) copii de pe statut şi actul constitutiv, precum şi modificările aduse acestora; 
m) copii de pe hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale 

statutului şi actului constitutiv; 
n) copie de pe situaţia financiară pe anul anterior înregistrată la organul fiscal competent, cu excepţia 

structurilor sportive înfiinţate în anul în curs; 
o) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală; 
p) copie de pe dovada sediului; 
q) alte documente considerate relevante de către participant. 

(2) Documentaţia de solicitare a finanţării se va întocmi în limba română și se va depune în două exemplare 
originale, precum şi în format electronic la registratura autorității finanțatoare. 
Art.29.-(1) Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie 
să fie semnată și asumată de către reprezentantul legal al solicitantului. 
(2) Bugetul proiectului rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare. 
 
Organizarea și funcționarea comisiei evaluare a propunerilor de proiecte 
Art.30.-(1) Analiza propunerilor de proiecte este efectuată de către o comisie de evaluare constituită prin 
dispoziția primarului.  
(2) Comisia are în componență 5 membri, din care doi consilieri locali desemnați prin hotărâre și trei 
reprezentanți ai primarului care pot fi specialiști din aparatul propriu sau din structurile sportive județene. 
Art.31.-(1) Şedinţele comisiei sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii ei prin vot deschis. 
(2) Preşedintele comisiei va dispune, iar secretarul asigură convocarea membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de 
data ședinței. 
(3) Secretarul comisiei, care nu are drept de vot, preia și gestionează întreaga documentație de solicitare a 
finanțării, pe măsura înregistrării ei. 
(4) Fiecare membru al comisiei de evaluare va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevăzut 
în anexa nr.7 la Regulament. 
(2) Comisia își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor și hotărăşte prin votul majorităţii simple a 
acestora. 
(3) Hotărârea comisiei de evaluare, însoţită de întreaga documentație, stă la baza încheierii contractului de 
finanțare. 
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Procedura evaluării şi selecţiei cererilor de finanţare 
Art.32.-Cererile de finanţare pentru programele/proiectele sportive trebuie să urmărească următoarele: 
a) se înscriu în programele sportive de utilitate publică ‹‹Promovarea sportului de performanţă›› și ‹‹Sportul 

pentru toţi››, aşa cum sunt ele definite în prezentul regulament de finanţare; 
b) sunt de interes public local și se înscriu în strategia locală pentru sport, urmărind: 
- promovarea și dezvoltarea activității sportive de performanță ori recreative; 
- asigurarea condițiilor organizatorice și materiale pentru practicarea jocurilor sportive/disciplinelor 

individuale la nivel de performanță sau nivel recreativ; 
- îmbunătățirea nivelului de performanță al sportivilor juniori și seniori din structurile sportive locale; 
- asigurarea creșterii din rândul tinerilor a unor viitori sportivi de performanță pe raza orașului Ianca, 

respectiv atragerea unui număr cât mai mare de practicanți din rândul populației din oraș; 
- creşterea accesului cetăţenilor la activități sportive; 
- organizarea unor evenimente sportive de anvergură; 
- dezvoltarea cooperării sportive internaţionale; 
- promovarea valorilor sportive locale în circuitul naţional, regional şi internaţional;  
- promovarea imaginii orașului Ianca în plan național și internațional; 
- sunt depuse de solicitanți eligibili; 
- respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normativele de cheltuieli în domeniul activităţii de sport, 

adaptate şi stabilite prin prezentul regulament de finantare la nivelul orașului Ianca; 
c) asigură contribuţia financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării; 
Art.33.-În cadrul programelor sportive de utilitate publică vor beneficia de finanțare structurile/organizațiile, care 
îndeplinesc următoarele condiții de reprezentare sportivă: 

I. Programul ‹‹Promovarea sportului de performanţă››: 
a.-la jocurile sportive pe echipe 
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive de seniori, cu echipe participante în  ligile județene/ 
naționale de fotbal și/sau într-una din urmatoarele competiții oficiale: Cupa României, cupe europene, alte 
competitii naționale/internaționale;  
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive la categoriile de tineret, juniori și copii, participante în 
campionate naționale, respectiv în alte competiții interne și internationale organizate de federațiile sportive 
naționale/asociațiile județene pe ramura de sport; 
- echipele din centrele de copii organizate în cadrul structurilor sportive, participante în competiții de nivel 
zonal, județean, local, organizate de asociațiile județene pe ramura de sport/direcții județene  pentru sport 
și tineret; 
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive de seniori, tineret, juniori, care organizează în orașul 
Ianca diferite competiții sportive interne și internaționale de anvergură, sau reprezintă orașul Ianca în 
competiții organizate de  autorități sau organizatii partenere din țară și străinatate. 
- pot fi acordate finanțări pentru premierea performanțelor sportive deosebite obținute la categoriile 
seniori, tineret și juniori, la competițiile sportive interne și internaționale oficiale.   
b.-la disciplinele individuale 
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive, la categoria seniori, cu sportivi participanți la probe 
individuale la campionate naționale, Cupa României și alte competiții oficiale interne, respectiv cu sportivi 
în loturile naționale pentru campionate mondiale, europene și alte competiții internaționale oficiale; 
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive, la categoriile de tineret,j uniori, cadeți  și copii, cu 
sportivi participanți la probe individuale, la campionate naționale, Cupa României, campionate naționale 
școlare și alte competiții oficiale interne, respectiv cu sportivi în loturile naționale pentru Campionate 
mondiale, europene și alte competiții internaționale oficiale; 
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive de seniori, tineret, juniori, care organizează în Ianca 
anumite competiții sportive interne și internaționale de anvergură, sau reprezintă orașul Ianca în competiții 
organizate de  autorități sau organizații partenere din țară și strainatate; 
- pot fi acordate finanțări pentru premierea performanțelor sportive deosebite obținute la categoriile 
seniori, tineret, juniori, cadeți și copii, la competițiile sportive interne și internaționale oficiale.   
 
II. Programul ‹‹Sportul pentru toţi›› 
- structurile sportive, asociațiile și fundațiile care promovează sportul pentru toți prin evenimente/competiții 
organizate în U.A.T. Ianca, de nivel intern și internațional, care sunt cuprinse în calendarele Federației 
Române Sportul pentru Toți, Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Direcției pentru Tineret și Sport Brăila, 
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Asociației Județene ”Sportul pentru Toți” Brăila și/sau în parteneriat cu alte autorități sau organizații 
partenere din țară și strainatate; 
- structurile sportive, asociațiile și fundațiile, cu sportivi/practicanți care reprezintă orașul Ianca în 
evenimente/competiții organizate de  autorități sau organizații partenere din țară și strainatate. 
Cofinanţare 
Orașul Ianca acordă finanţări  pentru programe, proiecte şi acţiuni sportive în limita creditelor bugetare 
alocate cu această destinaţie. Orice finanţare nu poate depăşi 90% din bugetul total al proiectului. Diferenţa 
se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor, ori din alte surse. 
Solicitanţii asigură contribuţia beneficiarului de minim 10% din costul total al proiectului propus spre 
finanţare. Contribuţia proprie a beneficiarului se poate constitui sub forma contribuţiei în numerar şi/sau 
natură, care se cuantifică prin documente justificative.  

Art.34.-Documentaţia de solicitare a finanţării va fi analizată de către membrii comisiei de evaluare a proiectelor, 
în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit următoarelor criterii de evaluare: 
  I. Punctaj acordat pentru proiectelor din categoria ‹‹Promovarea sportului de performanţă››: (P1) 

Nr.  
crt. 

Criteriul de evaluare 
Punctaj 
maxim 

(puncte) 

1. Existenţa cadrelor tehnice specializate în cadrul clubului sportiv 5 

2. Natura ramurei sportive reprezentate (olimpică/neolimpică)* 5 

3. 
Structura în care funcționează clubul sportiv: monosportivă, polisportivă (mai multe secții 
sportive); numărul total de sportivi legitimaţi/secție; numărul de sportivi (inclusiv stafful 
tehnic) participanţi la o acțiune/competiție sportivă 

3 

4. 
Valoarea și complexitatea calendarului sportiv anual: nivelul competiţional la care activează 
secţia/structura; nivelul și numărul acțiunilor sportive/competiţiilor oficiale interne sau 
internaţionale la care participă secţia/structura într-un an competiţional 

5 

5. 
Participare în ediția competițională în:  Eşalonul I-6 puncte; Eşalonul II-5 puncte; Eşalonul 
III-4 puncte; Eşalonul IV-3 puncte; Eşalonul V-2 puncte; Cupa României-câte 1 punct la 
fiecare din cele cinci eșaloane; 

de la 2 la 
6+1 

6. Participare în competiţiile internaţionale oficiale, cupe europene; 6 

7. 
Sportivi selecţionaţi în loturile naţionale și olimpice, pentru participarea la Jocurile Olimpice, 
Campionate Mondiale, Europene, alte competiții majore; 

6 

8. 
Sportivi din cluburile de juniori promovaţi către echipele/secțiile de seniori 
Nota: puncteaza doar pentru structuri de juniori 

7 

9. 
Parteneriate încheiate (locale, județene, naționale, internaționale), pentru colaborări privind 
schimburi de informații, asocieri conform legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor sportive 
pe ramură de sport; 

5 

10. Gradul de atragere a spectatorilor la acțiunile sportive 10 

11. 
În ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanţare sunt de perspectivă pe termen 
mediu, lung (3-4 ani) ? 

10 

12. 
În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu 
activităţile propuse, corelate cu obiectivele stabilite ? 

5 

13. 
Participarea autorității finanțatoare în calitate de membru al clubului sportiv de drept privat  
pentru care se solicită finanțarea. 

2 

14. Capacitatea de atragere de parteneri şi surse de finanţare 10 

  II. Punctaj acordat pentru proiecte din categoria ‹‹Sportul pentru toţi›› (P2) 

Nr. 
crt. 

Criteriul de evaluare 
Punctaj 
maxim 

(puncte) 

1.   
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2. 
Existenţa cadrelor tehnice specializate în cadrul clubului sportiv, a unor 
contracte/parteneriate cu structuri sportive care pun la dispoziție astfel de specialiști 

5 

3. 
Natura activității sportive și impactul la nivel național (cros, marathon, triatlon, acțiune din 
zona fitness și/sau alte ramuri sportive cu popularitate în rândul practicanților, etc.) 

8 

4. 
Impactul la nivel local, național, internațional ca parte integrantă a unui concept prin care 
activitatea este recunoscută și practicată în mai multe țări 

7 

5. Numărul de participanți 10 

6. Eveniment cu participare națională sau internațională 10 

7. 
Parteneriate încheiate (locale, județene, naționale, internaționale), pentru colaborări privind 
schimburi de informații, asocieri conform legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor sportive; 

10 

8. Gradul de atragere a spectatorilor la acțiunile sportive 10 

9. 
În ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanţare sunt de perspectivă pe termen 
mediu, lung (3-4 ani) ? 

10 

10. 
În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu 
activităţile propuse, corelate cu obiectivele stabilite ? 

5 

11. Capacitatea de atragere de parteneri şi surse de finanţare 10 

Art.35.-(1) În urma sesiunii de finanţare se va întocmi un raport cu rezultatele acesteia, care va fi semnat de 
către membrii comisiei care au participat la evaluare. 
(2) Afişarea rezultatelor se face în maximum 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării sesiunii de analiză a 
cererilor de finanţare, la sediul Primăriei orașului Ianca şi pe pagina proprie de internet. 
(3) În termen de 5 zile de la data încheierii selecţiei, secretarul comisiei comunică în scris aplicanţilor rezultatul 
selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate. 
Art.36.-(1) Rezultatele procedurii de selecție pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării, 
la sediul Primăriei orașului Ianca. 
(2) Analiza contestaţiilor se efectuează de către o comisie constituită prin dispoziția primarului, cu respectarea 
structurii comisiei de evaluare. 
(3) Răspunsul la contestaţii se transmite pe email şi ulterior prin poştă contestatarilor, în termen de 2 zile 
lucrătoare de la data soluționării. 
 
Date limită de desfăşurare a programelor sportive 
Art.37.-(1) Finanţarea programelor sportive se aprobă pentru activităţile derulate în intervalul cuprins între data 
semnării contractului de finanţare şi data de 31 decembrie, respectiv data de încheiere a sezonului 
competitional. 
(2) În cazul jocurilor sportive la care sezonul competitional se desfăşoară pe perioada a doi ani calendaristici/ 
fiscali, este acceptată finanţarea pentru întreg sezonul, defalcată în perioade distincte: până la 31 decembrie a 
anului curent şi începând cu 1 ianuarie a anului următor din sezonul competițional. 
 

Cap. IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE 
 

Art.38.-Finanţarea se va face pe bază de contract încheiat între autoritatea finanţatoare şi solicitantul selectat 
în urma adjudecării proiectelor propuse şi admise spre finanţare, în termen de maxim 5 de zile de la data 
comunicării rezultatului selecției/contestației, după caz. 
 

Cap.V. PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE 
 

Art.39.-(1) Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza contractului de finanțare numai în măsura în care 
sunt conforme cu proiectul propus şi au fost contractate în perioada executării contractului. 
(2) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cuprinse în anexa nr. 9 la prezentul regulament. 
(3) Cheltuielile eligibile vor fi efectuate cu respectarea prevederilor H.G.nr.1447/2007 privind aprobarea normelor 
financiare pentru activitatea sportivă, completate de prevederile prezentului regulament de finanțare şi în 
conformitate cu notele de fundamentare la cererea de finanţare aprobată. 
(4) Beneficiarii pot aloca fonduri peste limitele prevăzute de H.G.nr.1447/2007 şi în conformitate cu notele de 
fundamentare la cererea de finanţare aprobată şi a prevederilor stabilite prin prezentul regulament de finanțare, 
pe seama sumelor obţinute din venituri proprii, donaţii sau sponsorizări. 
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(5) Pot fi decontate doar cheltuieli eligibile efectuate în perioada de desfășurare a programului sportiv pentru 
care s-a solicitat finanțarea, inclusiv cheltuieli angajate înainte de data semnarii contractului de finanțare care 
justifică continuarea programului sportiv aflat în derulare, în limitele notei de fundamnetare la cererea de 
finanțare. 
(6) Rectificarea fondurilor financiare alocate unor capitole de cheltuieli stabilite prin bugetul programului sportiv 
și în nota de fundamentare, prin alocare la alte capitole de cheltuieli, se poate efectua la solicitarea beneficiarului 
și cu aprobarea autorității finanțatoare, fără a depăși valoarea contractată. 
Art.40.-(1) Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare ca plăţile să se facă în 
tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, 
durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate, ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale 
beneficiarului. 
 (2) Prima tranşă nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată, iar ultima tranşă va fi de 10% din valoarea 
finanţării. 
(3) Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăşi, în nici un moment al derulării 
contractului, valoarea de 30% din valoarea finanţării. 
 

Cap. VI. PROCEDURA DE RAPORTARE SI CONTROL 
 

Art.41.-Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte autorității 
finanțatoare,  următoarele raportări: 
a) raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării 

tranşei anterioare; 
b) raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii semestriale/anuale/sezoniere şi va 

cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect. 
Art.42.-(1) Raportările vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, fiind însoţite de borderoul 
cheltuielilor efectuate. Acestea vor fi depuse la sediul autorității finanțatoare cu adresa de înaintare. 
(2) Proiectele sportive pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obţine 
decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice. La cererea autorității finanțatoare, beneficiarul va 
prezenta documente justificative pentru cheltuielile efectuate. 
Art.43.-(1) Comisia de evaluare şi selectie va stabili durata contractelor de finanţare astfel încât să asigure 
derularea procesului de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în anul calendaristic în care s-a 
acordat finanţarea, dar nu mai târziu de 20 decembrie. 
(2) Pentru justificarea cheltuielilor efectuate se vor prezenta, până la data de 15 decembrie, documente 
justificative având datele de emitere în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunilor. 
Art.44.-Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului, cât 
şi ulterior validării raportului final. 
Art.45.-Contractele de finanțare vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Curții de Conturi de a exercita 
controlul financiar asupra derularii activităţii sportive nonprofit finanţate din fondurile publice. 
 

CAP. VII. SANCȚIUNI 
 

Art.46.-(1) Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de 
judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la 
cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale esențiale. 
(2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau 
îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale esențiale. 
Art.47.-În cazul rezilierii contractului de finanțare ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale esențiale, 
beneficiarul este obligat să returneze de îndată autorității finanțatoare sumele primite cu titlu de finanțare, cu 
excepția sumelor care au fost deja utilizate pentru activitățile sportive desfășurate și justificate. 
 

CAP. VIII. DISPOZIȚII FINALE 
 

Art.48.-(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie sau derularea 
contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de document scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la sediul autorității finanțatoare. 
Art.49.-Prezentul regulament de finanțare se completeaza cu prevederile legale în vigoare.  
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Art.50.-(1) Prevederile prezentului regulament de finanțare vor fi aplicate tuturor finanţărilor pentru activitatea 
sportivă acordate din bugetul local, începand cu anul bugetar 2019. 
(2) Cererile de finanţare aprobate în condițiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se 
vor supune condiţiilor de finanţare în ceea ce priveşte încheierea şi derularea contractului de finanţare, precum 
şi a procedurii de raportare şi control cu sancţiunile şi dispoziţiile finale. 
Art.51.-Anexele nr.1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament: 

 
 
 

        P R I M A R,                                                                                 ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, 
 
 
Fănel George CHIRIȚĂ                                                                                    Georgiana   TURCU 

 
 
 
 
 
 
 
       



H O T Ă R Â R E A   Nr.31
din 25 aprilie 2019

privind: trecerea în domeniul privat al orașului a unor instalații de irigații de pe raza U.A.T.
Ianca, parte din infrastructura aferentă Stației de irigații SPP 21 M Șuțești, precum și darea
acestora în folosință gratuită Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 21 M Șuțești.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
aprilie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.9/12.03.2019 a Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (O.U.A.I.) 21

M Șuțești, prin care se solicită preluarea în folosință gratuită a infrastructurii secundare de
irigații existente pe raza administrativ teritorială a orașului Ianca, respectiv antenele de irigații
A4, A6 și A8 aferente Stației SPP 21 M Șuțești, care nu s-au aflat în inventarul Societății
Naționale de Îmbunătățiri Funciare și ca atare nu a făcut obiectul Protocolului
nr.591/04.09.2003 privind predarea infrastructurii din patrimoniul statului în patrimoniul
Organizației;

►faptul că antenele de irigații A4, A6 și A8 aferente Stației SPP 21 M Șuțești nu se află
nici în patrimoniul public sau privat al orașului Ianca, ceea ce a implicat constituirea unei
comisii speciale de inventariere în scopul trecerii acestora în domeniul privat al orașului și
ulterior transmiterii lor în folosința O.U.A.I. 21 M Șuțești pentru exploatare, întreținere, reparații
și pază, precum și pentru promovarea unor proiecte de modernizare;

►dispoziţiile art.4 din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.8 lit.g) și h), art.12 alin.(2)
și art.26 lit.b) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004-republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
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►procesul verbal nr.12089/19.03.2019 întocmit  de comisia specială de inventariere
constituită prin Dispoziția primarului nr.148/15.03.2019, cu inventarul fizic și valoric al
instalațiilor subterane, parte din infrastructura de irigații aferentă Stației SPP 21 M Șuțești;

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

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.63 alin.(5) 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.-(1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea consiliului
a unor instalații subterane de pe raza U.A.T. Ianca, parte din infrastructura de irigații aferente
Stației SPP 21 M Șuțești, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(2) Se aprobă darea în folosință gratuită a bunurilor prevăzute la alin.(1) Organizației
Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 21 M Șuțești, pentru exploatare, întreținere, reparații și pază,
precum și pentru promovarea unor proiecte de modernizare a infrastructurii Plotului SPP 36.

(3) Predarea-primirea instalațiilor se face pe bază de protocol, în termen de 5 zile de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciile
financiar-contabil și de urbanism, care vor opera corespunzător Inventarul bunurilor care
aparțin domeniul privat al orașului Ianca.

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

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

Maria   ALEXE Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.31/25.04.2018 Pagina 2 din 2



H O T Ă R Â R E A   Nr.32
din 25 aprilie 2019

privind: indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata medie a inflaţiei din anul fiscal anterior, calculată pe baza
indicelui prețurilor de consum, aplicabilă începând cu anul 2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
►rata medie a inflației în anul 2018 de 4,6 %, calculată pe baza indicelui prețurilor de consum, transmisă

de Institutul Național de Statistică prin Comunicatul de presă nr.17/14.01.2019;
►dispozițiile art. 16 alin.(2) și art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările

şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi rapoartele comisiilor de

specialitate nr.2 şi 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), art.45 alin.(2) lit.c) şi art.115 alin.(1) lit.b)

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Impozitele şi taxele locale, precum și taxele speciale care constau într-o anumită sumă în lei sau
care sunt stabilite pe baza unor anumite cote/sume în lei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.39/
26.04.2018 și în anexele nr.1 și 2 ale acesteia, se indexează cu 4,6 % și se aplică începând cu anul 2020.

b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul pentru clădirile
rezidenţiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la nivelul de 0,1 %;

c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul pentru clădirile
nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la nivelul de 0,2 %;

d) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul/taxa pentru
clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la nivelul de 0,2 %;

e) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul/taxa pentru
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la nivelul de 1,3 %;

f) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje și excavări, prevăzută la art. 474 alin. (10) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 23,55 lei/mp teren afectat la suprafața solului de
foraje și excavări;

g) taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri
şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice, prevăzută la art. 474 alin. (14) din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 10,50 lei pentru fiecare metru pătrat de
suprafaţă ocupată de construcţie;

h) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de
apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu, prevăzută la art. 474 alin.
(15) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 16,75 lei pentru fiecare racord;

i) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, prevăzută la art. 474 alin. (16)
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 9,5 lei;

j) taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, prevăzută la art. 475 alin.(1) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 21 lei;
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k) taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică,
în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, se stabilește astfel: 210 lei pentru 0-10 mp; 315 lei
pentru 10,1-20 mp; 420 lei pentru 20,1-30 mp; 525 lei pentru 30,1- 500 mp, inclusiv, respectiv de 4.200 lei
pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp; pentru celelalte activități taxa anuală de eliberare/vizare a autorizației
de funcționare este de 85 lei;

l) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (taxa pentru serviciile de
reclamă şi publicitate), se stabileşte la nivelul de 3 %;

m) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică, prevăzută la art. 478 alin.(2) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se
stabileşte la nivelul de 35 lei/mp sau fracțiune de metru pătrat;

n) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte structuri de afişaj
pentru reclamă şi publicitate, prevăzută la art. 478 alin.(2) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se
stabileşte la nivelul de 25 lei/mp sau fracțiune de metru pătrat;

o) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul în cazul
unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea
unui film, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă), se stabileşte la nivelul de 2 %;

p) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul în cazul
oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. o) ), se stabileşte la nivelul de 5 %;

r) taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă, prevăzută la art. 486 alin.(4) din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește la nivelul de 525 lei.

(2) Taxele speciale actualizate prin indexare potrivit art.1, sunt prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice, precum și delimitarea zonelor
în intravilan şi extravilan pentru determinarea impozitului pe teren, aprobate potrivit anexelor nr.3 și 4 la
Hotărârea Consiliului Local nr.39/26.04.2019, se aplică în mod corespunzător și în anul 2020.

Art.3.-Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele
de transport, până la data de 31 martie 2020, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice și persoanele
juridice, se acordă o bonificaţie de 10%.

Art.4.-(1) Se aprobă preţurile biletelor/abonamentelor pe mijloacele de transport în comun de călători ale
primăriei, în cazul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu şi li se decontează cheltuielile de
transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe
bază de abonament, după cum urmează:

a)- pentru elevii din satul Tîrlele Filiu, la ambele licee din oraşul Ianca…………………...…2,00 lei/zi/elev;
b)- pentru elevii din satul Perişoru, la ambele licee din oraşul Ianca…………………………1,00 lei/zi/elev;
c)- pentru elevii din satul Berleşti, la ambele licee din oraşul Ianca……………………….....1,80 lei/zi/elev;
d)- pentru elevii din satul Oprişeneşti, la ambele licee din oraşul Ianca……………………..1,60 lei/zi/elev;
e)- pentru elevii din satul Plopu, la ambele licee din oraşul Ianca………………………...….1,50 lei/zi/elev.
(2) Transportul elevilor efectuat cu microbuzele transferate de la minister, din satul Berleşti la Şcoala

primară Perişoru şi din satul Oprişeneşti la Şcoala Gimnazială Plopu, este gratuit.
Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile din cadrul

aparatului de specialitate al primarului.
Art.6.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet,

prin grija secretarului orașului Ianca.

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

Maria   ALEXE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.33
din 25 aprilie 2019

privind: aprobarea cuantumului și a numărului burselor care se acordă din bugetul local
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului
Ianca, în anul 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
aprilie 2019;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.82 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi

completările ulterioare, respectiv ale art.4, art.19 și art.20 din Criteriile generale de acordare
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S.
Nr.5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

►adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-
teritorială a oraşului Ianca cu propunerile pentru cuantumul şi numărul burselor care se
acordă din bugetul local în anul 2019;

►prevederile art.8-10 din H.C.L.nr.28/11.04.2019 privind aprobarea bugetului orașului
Ianca pe anul în curs, prin care au fost alocate sumele pentru acordarea burselor şcolare în
anul 2019;

►referatul de aprobare al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din
cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a) și 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.-(1) Se aprobă cuantumul şi numărul burselor care se acordă din bugetul local
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului
Ianca, în anul 2019, după cum urmează:

Unitatea de învăţământ
Burse sociale Burse de

studiu
Burse de

merit
Burse de

performanţă
Nr. Cuantum

(lei)
Nr. Cuantum

(lei)
Nr. Cuantum

(lei)
Nr. Cuantum

(lei)
Liceul Teoretic

‹‹C-tin Angelescu›› Ianca 159 30 6 40 57 50 - -

Liceul Tehnologic
‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca 21 30 - - 26 50 - -
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(2) Stabilirea beneficiarilor se face pe baza Criteriilor generale aprobate prin Ordinul
M.E.C.T.S. Nr.5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe baza
criteriilor specifice aprobate de consiliile de administrație ale unităților de învăţământ
preuniversitar de stat.

(3) Bursele de studiu și de merit se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe
timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării
profesionale şi pe perioada pregătirii practice, cu încadrarea în sumele alocate din bugetul
local și în limita maximă a cuantumului fiecărei burse, stabilite potrivit alin.(1).

(4) Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, conform
prevederilor art.19 din Criteriile generale aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S. Nr.5576/2011.

Art.2.-Cuantumul şi numărul burselor care se acordă din bugetul local vor fi revizuite la
începutul anului școlar 2019-2020, în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a
activităţilor şcolare.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi directorii
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a orașului
Ianca.

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

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

Maria   ALEXE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.34
din 25 aprilie 2019

privind: aprobarea Regulamentului de acordare a  finanţării pentru programe sportive din
fonduri publice.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
aprilie 2019;

Având în vedere:
►considerentele și dispozițiile art.181 din O.U.G.nr.38/2017 pentru modificarea şi

completarea Legii educaţiei fizice și sportului nr.69/2000, potrivit cărora finanțarea sportului
a devenit o prioritate națională și că autoritățile administrației publice locale pot aloca la rândul
lor sume din bugetul aprobat anual, pentru finanțarea activităților sportive pe plan local;

►dispoziţiile art.671 alin.(3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu
modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.2 alin.(2) din Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr.664/2018
privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi
completările ulterioare;

►prevederile art.18 din Hotărârea Consiliului Local nr.28/11.04.2019 privind aprobarea
bugetului orașului Ianca pe anul în curs, prin care au fost alocate sumele pentru finanțarea
programelor sportive ‹‹Promovarea sportului de performanţă›› și ‹‹Sportul pentru toţi›› în anul
2019, în concret pentru participarea Clubului Sportiv Viitorul Ianca în Cupa României, în Liga
a 4-a din Campionatul județean de fotbal și în alte competiții oficiale sau amicale organizate
de Federația Română de Fotbal sau Asociația Județeană de Fotbal Brăila, respectiv pentru
organizarea concursului anual „Căruța Brăileană”;

Pagina 1 din 2

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



►confirmarea Consiliului Concurenței, transmisă prin adresa nr.10600 din 17.08.2017,
potrivit căreia măsura de sprijin privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial, club
sportiv de drept privat deţinător al certificatului de identitate sportivă, nu reprezintă ajutor de
stat așa cum este prevăzut la art.107 alin.(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi rapoartele
comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.6, 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 Regulamentul de acordare a  finanţării pentru programe sportive din
fonduri publice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-(1) Analiza propunerilor de proiecte este efectuată de către o comisie de evaluare,
formată din doi consilieri locali și trei reprezentanți ai primarului care pot fi specialiști din
aparatul propriu sau din structurile sportive județene, desemnați prin dispoziție.

(2) Consilierii locali George Sterpu și Ștefan Marcel Mitrea-titulari și Ștefan Racu-supleant
se desemnează să facă parte din comisia de evaluare propunerilor de proiecte.

Art.3.-Consilierii locali Liviu Dragomir și George Priceputu-titulari și Dănuț Pisică-supleant
se desemnează să facă parte din comisia de soluționare a contestațiilor la procedura de
evaluare a propunerilor de proiecte și atribuirea contractelor de finanțare.

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

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

Maria   ALEXE Alexandru STERIAN
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Anexă la H.C.L. Nr.34/25.04.2019

REGULAMENT
de acordare a  finanţării pentru programe sportive din fonduri publice

CAP.I.-DISPOZITII GENERALE

Scopul, cadrul legislativ, principiile și termenii de referință.

Art.1.-(1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii pentru analizarea,
evaluarea și aprobarea cererilor de finanțare din fondurile publice ale bugetului orașului Ianca, pentru:
a)-programele sportive ale cluburilor sportive de drept public care își desfăşoară activitatea pe raza
administrativ-teritorială a orașului Ianca;
b)-programele sportive ale cluburilor sportive de drept privat care își desfăşoară activitatea pe raza administrativ-
teritorială a orașului Ianca, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de
identitate sportivă;
c)-programele sportive organizate în raza administrativ-teritorială a orașului Ianca de către asociaţiile județene
pe ramură de sport, afiliate la federaţiile sportive naționale;
d)-programele sportive desfăşurate în raza administrativ-teritorială a orașului Ianca de către federaţiile sportive
naţionale, Direcţia Județeană pentru Sport şi Tineret Brăila, ori Inspectoratul Școlar Județean Brăila;
e)-programele sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru înalta performanţă sportivă,
pe raza administrativ-teritorială a orașului Ianca;
f)-premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive interne şi
internaţionale oficiale de către sportivii si colectivele tehnice ale structurilor sportive care își desfăşoară
activitatea pe raza administrativ-teritorială a orașului Ianca;
g)-programele sportive ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, înfiinţate pe raza administrativ-teritorială a
orașului Ianca și derulate prin asociaţiile sportive şcolare şi universitare;
h)-programele sportive derulate de Federaţia Sportului Şcolar şi Federaţia Sportului Universitar pe raza
administrativ-teritorială a orașului Ianca;
i)-proiectele de modernizare, întreținere și funcționare a infrastructurii sportive de pe raza administrativ-

teritorială a orașului Ianca.
(2) Regulamentul de acordare a finanțărilor din fonduri publice pentru programele sportive de utilitate publică,

în cadrul cărora se pot finanţa proiecte de activitate sportivă, este fundamentat în concordanță cu:
- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a

dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
- Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor şi

programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportivă;

Art.2.-Prezentul regulament stabilește totodată procedura și demersurile necesare privind atribuirea contractului
de finanțare pentru activităţi sportive din cadrul programelor sportive stabilite în baza Legii educaţiei fizice şi
sportului nr.69/2000 și a Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr.664/2018, din fondurile publice ale
orașului Ianca.
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Art.3.-În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) activitate generatoare de profit - activitate care produce profit în mod direct pentru o persoană fizică sau

juridică;
b) activitate sportivă - complex de acţiuni anuale şi/sau multianuale care au ca scop comun îndeplinirea unor

obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni multianuale care constituie activitatea sportivă sunt:
acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive;

c) acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinatate, realizată în baza
unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, avand ca scop
dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive;

d) alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decat competiţiile
sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe,
simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii,
cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de
cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea;

e) autoritate finanţatoare –U.A.T. Orașul Ianca, prin Consiliul Local și Primar;
f) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare în urma aplicării procedurii selecţiei

publice de proiecte;
g) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţare;
h) colective tehnice - care pot avea în componență: antrenori, medici, cercetători, metodist, asistent medical,

kinetoterapeuți, psihologi, biochimist, coregraf, corepetitor, alți specialiști stabiliți de federațiile sportive sau
de către organizațiile sportive abilitate cu atribuții în coordonarea și finanțarea activității sportive de
performanță, care sunt implicați direct și indirect, prin intermediul atribuțiilor, în performanța sportivă;

i) competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în
baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau
obtinerea victoriei;

j) competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului de desfăşurare, pot
participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;
- competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit

prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional;
- competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean-competiţie sportivă internă care are ca

obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel zonal ori interjudeţean sau
promovarea în eşalonul valoric superior;

- competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit
prin regulamentul acesteia desemnarea unui caştigător la nivel judeţean sau promovarea în eşalonul
valoric superior;

- competiţie sportivă internă de nivel comunal, oraşenesc sau municipal - competiţie sportivă internă
care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui caştigător la nivel comunal,
orăşenesc sau municipal;

k) competiţie sportivă internaţională - competiţie sportivă la care, conform regulamentelor de desfaşurare,
pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din mai multe ţări;

l) contract de activitate sportivă – convenție încheiată, în condiţiile legii, între structura sportivă şi o
persoană fizică, sportiv sau membru al unui colectiv tehnic, care contribuie la realizarea acţiunilor sportive
dintr-un program sportiv;

m) contract de finanţare - contract încheiat, în condiţiile legii, între U.A.T. Orașul Ianca, denumită în continuare
autoritate finanţatoare şi un beneficiar structură sportivă de drept public sau de drept privat cu personalitate
juridică sau alte entități conform legislaţiei în vigoare;

n) finanţare - alocare financiară din fonduri publice pentru implementarea proiectelor/programelor sportive
iniţiate de către structurile sportive, unităţile şi instituţiile de învăţământ pentru asociaţiile sportive şcolare şi
universitare, alte organizaţii şi instituţii pentru proiecte şi programe sportive aşa cum sunt enumerate la art.
18^1 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, de către autoritatea finanțatoare în
conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, coroborate cu
prevederile educației fizice și sportului nr. 69/2000 și ale Ordinului MTS 664/2018;

o) fonduri publice - sume alocate din bugetul local al orașului Ianca;
p) instituţie de învăţământ – instituţie de învăţământ superior ce are înfiinţată o asociaţie sportivă universitară

deținătoare a Certificatului de Identitate Sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul
Sportiv care solicită finanţarea unui program sportiv, în condiţiile legii;
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q) organizaţii sportive –persoane juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial, deținătoare ale
Certificatului de identitate sportivă cărora le-a fost atribuit numărul de înregistrare în Registrul sportiv,
structuri sportive constituite potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, respectiv asociații sportive
fără personalitate juridică, cluburi sportive, federații sportive pe ramură de sport, alte persoane juridice de
drept public ori privat care, potrivit actului de înființare sau statutului, pot organiza, participa și/sau finanța,
după caz, acțiuni sportive, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, ligi profesioniste pe ramură de sport;

r) perioada competiţională - perioada în care Federaţia Română şi Federaţia Internaţională pe ramura de
sport organizează competiţii;

s) perioada precompetiţională - perioada de pregătire a sezonului competiţional intern şi internaţional;
ș) program sportiv - plan de activitate în care sunt stabilite, în ordinea desfășurării lor, etapele propuse pentru

o perioadă dată; complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu
caracter sportiv pentru o activitate sportivă secvențială sau un sezon competițional. Categoriile de acțiuni
care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiuni de selecție, acțiuni de
promovare, acțiuni de pregătire sportivă, competițiile sportive, evenimentele sportive, denumite împreună
acțiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea finantatoare sunt denumite ,,programe
sportive de utilitate publică’’;

t) proiect sportiv –plan sau intenție de a întreprinde/organiza un complex de activități cu caracter sportiv ce
vizează testarea, selecția, inițierea, pregătirea de sportivi într-o anumită ramură sau disciplină sportivă,
eveniment sportiv secvenţial din cadrul unui program sportiv inclus in calendarul al unei structuri sportive;

ț) sezon competiţional – complex de acţiuni sportive însumate în cadrul unui program sportiv organizat de
către o structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în vigoare la sporturi individuale şi jocuri sportive,
însemnând: acţiuni pregătitoare, cantonamente de pregătire, competiţii sportive amicale şi oficiale, turnee
de pregătire şi calificare, alte acţiuni specifice;

u) solicitant - structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în vigoare, instituţie sau organizaţie îndreptăţită
să solicite finanţarea şi să depună o cerere de finanţare pentru un proiect/program sportiv;

v) sportiv de performanță - sportiv autorizat în condițiile legii de către federația sportivă pe ramură de sport
să își desfășoare activitatea sportivă;

w) sportiv de înaltă performanță - sportivul de performanță care îndeplinește condițiile de performanță în
competițiile internaționale oficiale și care, la propunerea organului competent din cadrul federației sportive
naționale, dobândește calitatea de sportiv de înaltă performanță prin ordin al ministrului tineretului și
sportului;

x) strucura sportivă – persoana juridică de drept public sau privat, fără scop patrimonial, deținătoare a
Certificatului de Identitate Sportivă căruia i-a fost atribuit numărul de înregistrare în Registrul Sportiv;

z) unitate de învăţământ – unitate de învăţământ cu personalitate juridică, ce are înfiinţată în condiţiile legii o
asociaţie sportivă şcolară fără personalitate juridică deținătoare a Certificatului de Identitate Sportivă, căruia
i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul Sportiv şi care solicită finanţarea unui program sportiv.

Art.4.-Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare pentru proiecte si
programe sportive, solicitanții trebuie să fie structuri sportive care își desfășoară activitatea pe pe raza
administrativ teritorială a orașului Ianca, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă, cărora le-a fost
atribuit număr de înregistrare în registrul sportiv, sau alte entitati stabilite prin legislatia în vigoare enumerate la
art.1 alin.(1) din prezentul regulament.
Art.5.-(1) Finanțarea acordată se va utiliza numai pentru programele sportive de interes public, iniţiate şi
organizate de către solicitanți.
(2) Programele sportive de utilitate publică care pot fi finanțate din bugetul local, sunt următoarele: ‹‹Promovarea
sportului de performanţă››(P1), ‹‹Sportul pentru toţi››(P2) și ‹‹Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei
materiale sportive››(P3).

Scopul şi obiectivele specifice programelor sportive de utilitate publică sunt:
A. Programul ‹‹Promovarea sportului de performanţă››, reprezintă un program local de promovare a
practicării şi dezvoltării sportului de performanţă. Programul sportiv este un complex de acţiuni care au ca scop
comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvenţial,
sau un sezon competitional, pentru o competiţie organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament, înscris
în calendarul Asociaţiei Județene pe Ramură de Sport și/sau în calendarul Federaţiei Române pe Ramură de
Sport.
Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de
pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive.
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Programele sportive aprobate de autoritatea finanţatoare sunt denumite ,,Programe sportive de utilitate publică’’;
1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care
să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea
victoriei.
2. Obiective:
a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea
prestigiului oraşului Ianca;
b) susţinerea şi dezvoltarea ramurilor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel
local, naţional şi internaţional;
c) susţinerea şi dezvoltarea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor, dezvoltarea sportului şcolar
şi a sportului universitar;
d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;
e) mărirea numărului de practicanţi şi sportivi legitimaţi, identificarea de sportivi valoroşi care să obţină rezultate
sportive notabile pentru comunitatea locală şi ţara noastră pe plan internaţional;
f) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare
a fiecăruia la nivel local, naţional şi internaţional;
g) susţinerea sporturilor de combat, a boxului, luptelor, artelor marţiale, ca forme de activităţi fizice care
contribuie la educaţia generală şi dezvoltarea individului, dar şi în vederea amplificării la nivel naţional şi
internaţional a participării ţarii noastre la competiţiile de mare anvergură, participarea activă a comunităţii locale
la dezvoltarea acestui fenomen;

B. Programul ‹‹Sportul pentru toţi››, reprezintă un program local de promovare a practicării şi dezvoltării
sportului pentru toţi. Programul sportiv este un complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor
obiective cu caracter sportiv şi indicatori, pentru un eveniment sportiv secvenţial, pentru o competiţie organizată
pe o perioadă stabilită printr-un regulament al competiţiei, înscris în calendarul Asociaţiei Județene ,,Sportul
pentru Toți’’ și/sau al Federaţiei Române ,,Sportul Pentru Toţi’’.
Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de
pregatire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive.
Programele sportive aprobate de autoritatea finanţatoare sunt denumite ,,Programe sportive de utilitate publică’’;
1. Scop: menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru
social şi organizatoric favorizant.
2. Obiective:
a) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu şi suţinut, de cât mai mulţi membri ai
comunităţii locale;
b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar,
independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive;
c) încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca
formă de întreţinere a stării generale de sănătate şi dezvoltare a individului;

C. Programul ‹‹Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive››, reprezintă un program
local de dezvoltare a infrastructurii şi bazei materiale sportive. Programul sportiv este un complex de acţiuni
care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter administrativ, de construire, întreţinere şi
modernizare a infrastructurii sportive şi bazei materiale sportive.
Categoriile de acţiuni care stau la baza materializării unui program de construire, modernizare, întreţinere
infrastructură sportivă şi bază materială sportivă sunt: studiul de fezabilitate, nota de fundamentare, actul de
proprietate al terenului şi al bazei sportive dacă este cazul, schiţa cadastrală, devizul, caietul de sarcini, proiectul
arhitectural, avizele şi autorizaţiile de construcţie, dovada cofinanţării lucrărilor.
1. Scop: dezvoltarea infrastructurii şi asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire
şi competiționale ale sportivilor şi ale altor categorii de populaţie în bazele sportive aflate în domeniul public al
orașului.
2. Obiective:
a) întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive pentru asigurarea condiţiilor necesare practicării
activităţilor fizice şi sportive;
b) dezvoltarea bazei sportive pentru lărgirea ariei de practicare a activităţilor fizice şi sportive, precum şi pentru
organizarea de evenimente sportive naționale şi internaționale care să aducă beneficii reale comunităţilor locale
şi ţarii noastre în contextul dezvoltării sportului în lume;
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Art.6.-Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanţa proiecte din fonduri publice au drept
scop:
a)-valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care să
asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei;
b)-menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru social
şi organizatoric favorizant;
c)-dezvoltarea infrastructurii sportive prin construirea de noi baze sportive, modernizarea şi întreţinerea
acestora, respectarea condiţiilor de acces şi securitate în conformitate cu legislaţia şi regulamentele în vigoare;
d)-premierea şi recompensarea unor rezultate sportive, încurajarea practicării sportului de performanţă;
Art.7.-Obiectivele generale ale programelor sportive de utilitate publică, sunt:
a)-evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea
prestigiului orașului Ianca și al României pe plan național și internaţional;
b)-susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la
nivel local, naţional şi internaţional;
c)-susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor în paralel cu activitatea desfășurată și
dezvoltarea programelor sportive dedicate categoriilor defavorizate;
d)-perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;
e)-susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare
a fiecăruia la nivel local, naţional şi internaţional;
f)-încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni, în special în
rândul tinerilor până în 18 ani;
g)-atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar,
independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive;
h)-crearea de condiţii optime de pregătire şi participare la competiţii a sportivilor în baze sportive moderne,
posibilitatea de organizare de evenimente sportive naţionale şi internaţionale care să aducă beneficii reale
comunităţii locale şi României.
Domeniu de aplicare
Art.8.-(1) Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare a activității
sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică, de la bugetul orașului Ianca, ale cluburilor sportive
de drept public sau privat înființate sau care își desfășoară activitatea pe raza U.A.T. Oraș Ianca, atât pentru
ramurile sportive individuale cât şi pentru jocurile sportive pe echipe, pe toată perioada unui sezon competitional
sau a mai multor sezoane.
(2) Finanțarea de la bugetul local nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din
domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare.
(3) Finanțarea de la bugetul local nu se acordă pentru structuri sportive care obțin venituri mai mari de 20% din
bugetul total necesar pentru un program sportiv, din vanzarea de bilete și abonamente la evenimente sportive
sau din vanzarea de materiale promoționale.

Principii de atribuire a contractelor de finanțare
Art.9.-Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare sunt:
a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca structurile sportive de drept public sau privat,

care desfășoară activitatea pe raza orașului Ianca, să aibă dreptul de a deveni beneficiari;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să

facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractelor de
finanțare;

c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru
atribuirea contractelor de finanțare, astfel încât orice structură sportiva de drept public sau privat, care
desfășoară activitatea pe raza orașului Ianca, să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional
sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare în decursul unui an fiscal;

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor financiare unei activități a cărei
executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor
financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului sportiv aflat în derulare;



6

g) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a
acordat finanțarea din bugetul local pentru evenimente sportive secvenţiale;

h) sezonalitatea, în sensul derulării procedurii de finanțare în cadrul sezoanelor competiţionale sportive
desfăşurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile sportive, în care s-a acordat finanțarea
din bugetul local, dar pentru care se vor încheia contracte de finanţare secvenţiale în fiecare an fiscal;

Art.10.-(1) Finanțarea se acordă pentru acoperirea integrală sau parțială a unui program sportiv, în baza unui
contract de finanţare încheiat între părți.
(2) Ponderea procentuală pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă este:
a)-susținerea structurilor sportive care își desfășoară activitatea în orașul Ianca cu până la 90 % din bugetul
necesar proiectului;
b)-susținerea altor evenimente și competiții sportive de interes local, național sau internațional, organizate în
orașul Ianca, cu cel puțin 10% din bugetul necesar proiectului;
Art.11.-(1) Pentru acelaşi domeniu un beneficiar nu poate contracta mai mult de două finanţări în decursul unui
an, cu condiția respectării principiului privind cumulul de cheltuieli pentru aceeași activitate sportivă.
(2) În cazul depunerii mai multor cereri de finanţare în acelaşi domeniu, trebuie precizată ordinea importanţei lor
pentru solicitant.
Prevederi bugetare
Art.12.-Cererile de finanţare vor fi selectate în limitele fondului anual aprobat în bugetul local pentru programele
sportive, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, executarea și raportarea bugetului local.
Informarea publică și transparența decizională
Art.13.-Procedurile destinate finanţării activităţilor sportive din cadrul programelor sportive, de atribuire a
contractelor de finanţare, contractele de finanţare încheiate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum
şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările, constituie informaţii de interes public potrivit dispoziţiilor
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. II. CRITERIILE ȘI CONDIȚIILE DE ACCES LA FONDURILE PUBLICE PENTRU FINANȚAREA
ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE

Art.14.-(1) Criteriile şi condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant, sunt următoarele:
a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, sau o instituţie/organizaţie indreptăţită să solicite

finanţarea, având sediul sau care își desfășoară activitatea pe raza U.A.T. Oraș Ianca;
b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia judeţeană pe ramură

de sport, după caz;
c) să facă dovada depunerii situaţiilor financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal

competent, dacă cererea de finanțare se depune după data la care situațiile financiare au fost înregistrate;
d) să contribuie cu 10% din valoarea totală de finanţare a programului sportiv, obținând un punctaj mai mare

la analiza cererii de finanțare;
e) să nu aibă obligaţii de plată la bugetul local, la data depunerii cererii de finanțare;
f) să nu aibă obligaţii de plată la bugetul de stat, sau la bugetul asigurărilor sociale de stat;
g) să nu se afle în litigiu cu autoritățile administrației publice locale sau cu instituțiile subordonate;
h) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
i) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să nu se afle deja în stare de dizolvare

sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;

Art.15.-Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanţare, respectiv nu este eligibil, solicitantul
care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat sau bugetul local,

precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
b) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare, în măsura în care autoritatea

finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de

lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
Art.16.-Autoritatea finanţatoare are dreptul să ceară solicitanţilor prezentarea de documente suplimentare care
dovedesc eligibilitatea.
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Cap. III. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE

Dispoziții și reguli generale
Art.17.-(1) Atribuirea contractelor de finanţare se face în baza hotărârii consiliului local de aprobare a bugetului
orașului Ianca, prin care se alocă fondurile publice și se stabilesc programele/proiectele sportive care se
finanțează în anul respectiv.
(2) Atribuirea unui contract de finanţare se face prin selectarea proiectului/progrmului sportiv de către o comisie
constituită prin dispoziția primarului, cu respectarea principiilor și criteriilor de atribuire prevăzute de prezentul
regulament.
Art.18.-Autoritatea finanțatoare poate organiza anual una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor, în
funcție de bugetul disponibil.
Art.19.-(1) Procedura de selecţie de proiecte va cuprinde următoarele etape:

a) publicarea pe pagina proprie de internet a bugetului alocat finanţărilor pentru activităţile sportive pentru
anul fiscal în curs, a contractelor de finanţare pentru jocurile sportive care continuă finanţarea până la
data finalizării, precum şi a programului anual pentru acordarea finanțărilor pentru proiecte secvenţiale
dintr-un sezon competiţional sportiv;

b) publicarea anunţului de participare pe pagina proprie de internet;
c) înscrierea, depunerea și prezentarea proiectelor de către solicitanți;
d) verificarea eligibilităţii și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea financiară;
e) evaluarea propunerilor de proiecte în baza prezentului regulament de finanțare;
f) comunicarea rezultatelor și încheierea contractului sau contractelor de finanțare;
g) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare;

(2) Numărul de participanţi la procedura de selecţie de proiecte nu este limitat.
Art.20.-(1) Autoritatea finanţatoare nu este obligată să repete procedura de selecţie de proiecte în cazul în care
există un singur participant.
(2) În cazul în care numai un participant a depus propunere de proiect, autoritatea finanţatoare are dreptul de a
atribui contractul de finanţare acestuia, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament.
Art.21.-(1) Solicitantul are obligația de a depune propunerea de proiect la adresa: Primăria orașului Ianca,
str.Calea Brăilei nr.27, până la data limită pentru depunere stabilită în anunţul de participare, şi îşi asumă riscurile
transmiterii propunerii de proiect, inclusiv forţa majoră.
(2) Propunerea de proiect care este depusă la o altă adresă a autorităţii finanțatoare decât cea stabilită de către
aceasta sau, după expirarea datei limită pentru depunere, nu va fi avută în vedere la procedura de selecție.
Art.22.-(1) Orice solicitant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage propunerea de proiect până la data
limită stabilită în anunțul de participare.
(2) Modificarea propunerii de proiect, după expirarea datei limită, atrage sancţiunea excluderii solicitantului  de
la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare.
(3) Solicitantul are obligaţia de a menţine propunerea de proiect valabilă pe toată perioada de desfășurare a
sesiunii de selecție de proiecte pentru care a fost formulată.

Transparență și publicitate
Art.23.-(1) Autoritatea finanţatoare va stabili un program anual pentru acordarea de finanţări ale activităţilor
sportive, care se publică pe pagina proprie de internet.
(2) Autoritatea finanţatoare poate rectifica programul anual pentru acordarea de finanţări ale activităţilor sportive,
în funcție de alocările bugetare, care se publică pe pagina proprie de internet în aceeași secțiune.
Art.24.-(1) Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor/programelor
sportive.
(2) Publicarea pe pagina proprie de internet a programului anual pentru acordarea de finanţări activităţilor
sportive nu creează autorităţii finanţatoare și obligaţia de a efectua respectiva procedură de selecţie.
Art.25.-(1) Autoritatea finanţatoare își va face cunoscută în mod public intenţia de a atribui contracte de finanţare
a activităţilor sportive.
(2) Anunţul de participare se va publica pe pe pagina proprie de internet cu cel puțin 30 de zile calendaristice
anterior datei în care va avea loc selecția proiectelor/programelor sportive.
(3) Autoritatea finanţatoare va afişa pe pagina proprie de internet anunţul de atribuire a contractului/contractelor
de finanţare a activităţilor sportive, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de finanţare.
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Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte
Art.26.-(1) Autoritatea finanţatoare va stabili şi va include în anunţul de participare data limită pentru depunerea
propunerilor.
(2) În cazul în care, din motive obiective, respectarea termenului prevăzut în anunțul de participare  ar cauza
prejudicii autorităţii finanţatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecţie de proiecte
prin reducerea numărului de zile, dar nu cu mai mult de 15 zile. În acest caz, autoritatea finanţatoare are obligaţia
de a include în anunţul de participare motivele reducerii termenului.
(3) Autoritatea finanţatoare își rezervă dreptul de a prelungi termenul de depunere a propunerilor de proiect, cu
condiţia comunicării în scris a noii date limită de depunere, cu cel puţin 6 zile calendaristice înaintea expirării
termenului iniţial, către toţi solicitanţii care au primit un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi
prezentarea proiectului.

Documentația de solicitare a finanțării activităţilor sportive
Art.27.-(1) Documentația de solicitare a finanțării va cuprinde următoarele documente:
a) formularul de cerere de finanţare, anexa nr.1 la regulament;
b) declaraţia pe propria răspundere, anexa nr.2 la regulament;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, anexa nr.3 la regulament;
d) formular pentru raport evaluare intermediară/finală, anexa nr.4 la regulament;
e) declaraţia de imparţialitate a reprezentantului entității care a depus proiectul, anexa nr.5 la regulament;
f) adresă de înaintare a raportului, anexa nr.6 la regulament;
g) declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare, anexa nr.7 la regulament
h) curriculum vitae al responsabilului de proiect de sport, anexa nr.8 la regulament
i) copie de pe certificatul de identitate sportivă;
j) copie de pe hotărârea judecătorească/actul de înfiinţare, după caz;
k) certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registru asociațiilor și fundațiilor, dacă

e cazul;
l) copii de pe statut şi actul constitutiv, precum şi modificările aduse acestora;
m) copii de pe hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale

statutului şi actului constitutiv;
n) copie de pe situaţia financiară pe anul anterior înregistrată la organul fiscal competent, cu excepţia

structurilor sportive înfiinţate în anul în curs;
o) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;
p) copie de pe dovada sediului;
q) alte documente considerate relevante de către participant.

(2) Documentaţia de solicitare a finanţării se va întocmi în limba română și se va depune în două exemplare
originale, precum şi în format electronic la registratura autorității finanțatoare.
Art.29.-(1) Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie
să fie semnată și asumată de către reprezentantul legal al solicitantului.
(2) Bugetul proiectului rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare.

Organizarea și funcționarea comisiei evaluare a propunerilor de proiecte
Art.30.-(1) Analiza propunerilor de proiecte este efectuată de către o comisie de evaluare constituită prin
dispoziția primarului.
(2) Comisia are în componență 5 membri, din care doi consilieri locali desemnați prin hotărâre și trei
reprezentanți ai primarului care pot fi specialiști din aparatul propriu sau din structurile sportive județene.
Art.31.-(1) Şedinţele comisiei sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii ei prin vot deschis.
(2) Preşedintele comisiei va dispune, iar secretarul asigură convocarea membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de
data ședinței.
(3) Secretarul comisiei, care nu are drept de vot, preia și gestionează întreaga documentație de solicitare a
finanțării, pe măsura înregistrării ei.
(4) Fiecare membru al comisiei de evaluare va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevăzut
în anexa nr.7 la Regulament.
(2) Comisia își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor și hotărăşte prin votul majorităţii simple a
acestora.
(3) Hotărârea comisiei de evaluare, însoţită de întreaga documentație, stă la baza încheierii contractului de
finanțare.
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Procedura evaluării şi selecţiei cererilor de finanţare
Art.32.-Cererile de finanţare pentru programele/proiectele sportive trebuie să urmărească următoarele:
a) se înscriu în programele sportive de utilitate publică ‹‹Promovarea sportului de performanţă›› și ‹‹Sportul

pentru toţi››, aşa cum sunt ele definite în prezentul regulament de finanţare;
b) sunt de interes public local și se înscriu în strategia locală pentru sport, urmărind:
- promovarea și dezvoltarea activității sportive de performanță ori recreative;
- asigurarea condițiilor organizatorice și materiale pentru practicarea jocurilor sportive/disciplinelor

individuale la nivel de performanță sau nivel recreativ;
- îmbunătățirea nivelului de performanță al sportivilor juniori și seniori din structurile sportive locale;
- asigurarea creșterii din rândul tinerilor a unor viitori sportivi de performanță pe raza orașului Ianca,

respectiv atragerea unui număr cât mai mare de practicanți din rândul populației din oraș;
- creşterea accesului cetăţenilor la activități sportive;
- organizarea unor evenimente sportive de anvergură;
- dezvoltarea cooperării sportive internaţionale;
- promovarea valorilor sportive locale în circuitul naţional, regional şi internaţional;
- promovarea imaginii orașului Ianca în plan național și internațional;
- sunt depuse de solicitanți eligibili;
- respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normativele de cheltuieli în domeniul activităţii de sport,

adaptate şi stabilite prin prezentul regulament de finantare la nivelul orașului Ianca;
c) asigură contribuţia financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
Art.33.-În cadrul programelor sportive de utilitate publică vor beneficia de finanțare structurile/organizațiile, care
îndeplinesc următoarele condiții de reprezentare sportivă:

I. Programul ‹‹Promovarea sportului de performanţă››:
a.-la jocurile sportive pe echipe
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive de seniori, cu echipe participante în  ligile județene/
naționale de fotbal și/sau într-una din urmatoarele competiții oficiale: Cupa României, cupe europene, alte
competitii naționale/internaționale;
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive la categoriile de tineret, juniori și copii, participante în
campionate naționale, respectiv în alte competiții interne și internationale organizate de federațiile sportive
naționale/asociațiile județene pe ramura de sport;
- echipele din centrele de copii organizate în cadrul structurilor sportive, participante în competiții de nivel
zonal, județean, local, organizate de asociațiile județene pe ramura de sport/direcții județene  pentru sport
și tineret;
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive de seniori, tineret, juniori, care organizează în orașul
Ianca diferite competiții sportive interne și internaționale de anvergură, sau reprezintă orașul Ianca în
competiții organizate de  autorități sau organizatii partenere din țară și străinatate.
- pot fi acordate finanțări pentru premierea performanțelor sportive deosebite obținute la categoriile
seniori, tineret și juniori, la competițiile sportive interne și internaționale oficiale.
b.-la disciplinele individuale
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive, la categoria seniori, cu sportivi participanți la probe
individuale la campionate naționale, Cupa României și alte competiții oficiale interne, respectiv cu sportivi
în loturile naționale pentru campionate mondiale, europene și alte competiții internaționale oficiale;
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive, la categoriile de tineret,j uniori, cadeți și copii, cu
sportivi participanți la probe individuale, la campionate naționale, Cupa României, campionate naționale
școlare și alte competiții oficiale interne, respectiv cu sportivi în loturile naționale pentru Campionate
mondiale, europene și alte competiții internaționale oficiale;
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive de seniori, tineret, juniori, care organizează în Ianca
anumite competiții sportive interne și internaționale de anvergură, sau reprezintă orașul Ianca în competiții
organizate de  autorități sau organizații partenere din țară și strainatate;
- pot fi acordate finanțări pentru premierea performanțelor sportive deosebite obținute la categoriile
seniori, tineret, juniori, cadeți și copii, la competițiile sportive interne și internaționale oficiale.

II. Programul ‹‹Sportul pentru toţi››
- structurile sportive, asociațiile și fundațiile care promovează sportul pentru toți prin evenimente/competiții
organizate în U.A.T. Ianca, de nivel intern și internațional, care sunt cuprinse în calendarele Federației
Române Sportul pentru Toți, Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Direcției pentru Tineret și Sport Brăila,
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Asociației Județene ”Sportul pentru Toți” Brăila și/sau în parteneriat cu alte autorități sau organizații
partenere din țară și strainatate;
- structurile sportive, asociațiile și fundațiile, cu sportivi/practicanți care reprezintă orașul Ianca în
evenimente/competiții organizate de autorități sau organizații partenere din țară și strainatate.
Cofinanţare
Orașul Ianca acordă finanţări pentru programe, proiecte şi acţiuni sportive în limita creditelor bugetare
alocate cu această destinaţie. Orice finanţare nu poate depăşi 90% din bugetul total al proiectului. Diferenţa
se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor, ori din alte surse.
Solicitanţii asigură contribuţia beneficiarului de minim 10% din costul total al proiectului propus spre
finanţare. Contribuţia proprie a beneficiarului se poate constitui sub forma contribuţiei în numerar şi/sau
natură, care se cuantifică prin documente justificative.

Art.34.-Documentaţia de solicitare a finanţării va fi analizată de către membrii comisiei de evaluare a proiectelor,
în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit următoarelor criterii de evaluare:

I. Punctaj acordat pentru proiectelor din categoria ‹‹Promovarea sportului de performanţă››: (P1)
Nr.
crt. Criteriul de evaluare

Punctaj
maxim

(puncte)
1. Existenţa cadrelor tehnice specializate în cadrul clubului sportiv 5
2. Natura ramurei sportive reprezentate (olimpică/neolimpică)* 5

3.
Structura în care funcționează clubul sportiv: monosportivă, polisportivă (mai multe secții
sportive); numărul total de sportivi legitimaţi/secție; numărul de sportivi (inclusiv stafful
tehnic) participanţi la o acțiune/competiție sportivă

3

4.
Valoarea și complexitatea calendarului sportiv anual: nivelul competiţional la care activează
secţia/structura; nivelul și numărul acțiunilor sportive/competiţiilor oficiale interne sau
internaţionale la care participă secţia/structura într-un an competiţional

5

5.
Participare în ediția competițională în:  Eşalonul I-6 puncte; Eşalonul II-5 puncte; Eşalonul
III-4 puncte; Eşalonul IV-3 puncte; Eşalonul V-2 puncte; Cupa României-câte 1 punct la
fiecare din cele cinci eșaloane;

de la 2 la
6+1

6. Participare în competiţiile internaţionale oficiale, cupe europene; 6

7. Sportivi selecţionaţi în loturile naţionale și olimpice, pentru participarea la Jocurile Olimpice,
Campionate Mondiale, Europene, alte competiții majore; 6

8. Sportivi din cluburile de juniori promovaţi către echipele/secțiile de seniori
Nota: puncteaza doar pentru structuri de juniori 7

9.
Parteneriate încheiate (locale, județene, naționale, internaționale), pentru colaborări privind
schimburi de informații, asocieri conform legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor sportive
pe ramură de sport;

5

10. Gradul de atragere a spectatorilor la acțiunile sportive 10

11. În ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanţare sunt de perspectivă pe termen
mediu, lung (3-4 ani) ? 10

12. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu
activităţile propuse, corelate cu obiectivele stabilite ? 5

13. Participarea autorității finanțatoare în calitate de membru al clubului sportiv de drept privat
pentru care se solicită finanțarea. 2

14. Capacitatea de atragere de parteneri şi surse de finanţare 10

II. Punctaj acordat pentru proiecte din categoria ‹‹Sportul pentru toţi›› (P2)
Nr.
crt. Criteriul de evaluare

Punctaj
maxim

(puncte)

1.
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2. Existenţa cadrelor tehnice specializate în cadrul clubului sportiv, a unor
contracte/parteneriate cu structuri sportive care pun la dispoziție astfel de specialiști 5

3. Natura activității sportive și impactul la nivel național (cros, marathon, triatlon, acțiune din
zona fitness și/sau alte ramuri sportive cu popularitate în rândul practicanților, etc.) 8

4. Impactul la nivel local, național, internațional ca parte integrantă a unui concept prin care
activitatea este recunoscută și practicată în mai multe țări 7

5. Numărul de participanți 10
6. Eveniment cu participare națională sau internațională 10

7. Parteneriate încheiate (locale, județene, naționale, internaționale), pentru colaborări privind
schimburi de informații, asocieri conform legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor sportive; 10

8. Gradul de atragere a spectatorilor la acțiunile sportive 10

9. În ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanţare sunt de perspectivă pe termen
mediu, lung (3-4 ani) ? 10

10. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu
activităţile propuse, corelate cu obiectivele stabilite ? 5

11. Capacitatea de atragere de parteneri şi surse de finanţare 10
Art.35.-(1) În urma sesiunii de finanţare se va întocmi un raport cu rezultatele acesteia, care va fi semnat de
către membrii comisiei care au participat la evaluare.
(2) Afişarea rezultatelor se face în maximum 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării sesiunii de analiză a
cererilor de finanţare, la sediul Primăriei orașului Ianca şi pe pagina proprie de internet.
(3) În termen de 5 zile de la data încheierii selecţiei, secretarul comisiei comunică în scris aplicanţilor rezultatul
selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate.
Art.36.-(1) Rezultatele procedurii de selecție pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării,
la sediul Primăriei orașului Ianca.
(2) Analiza contestaţiilor se efectuează de către o comisie constituită prin dispoziția primarului, cu respectarea
structurii comisiei de evaluare.
(3) Răspunsul la contestaţii se transmite pe email şi ulterior prin poştă contestatarilor, în termen de 2 zile
lucrătoare de la data soluționării.

Date limită de desfăşurare a programelor sportive
Art.37.-(1) Finanţarea programelor sportive se aprobă pentru activităţile derulate în intervalul cuprins între data
semnării contractului de finanţare şi data de 31 decembrie, respectiv data de încheiere a sezonului
competitional.
(2) În cazul jocurilor sportive la care sezonul competitional se desfăşoară pe perioada a doi ani calendaristici/
fiscali, este acceptată finanţarea pentru întreg sezonul, defalcată în perioade distincte: până la 31 decembrie a
anului curent şi începând cu 1 ianuarie a anului următor din sezonul competițional.

Cap. IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Art.38.-Finanţarea se va face pe bază de contract încheiat între autoritatea finanţatoare şi solicitantul selectat
în urma adjudecării proiectelor propuse şi admise spre finanţare, în termen de maxim 5 de zile de la data
comunicării rezultatului selecției/contestației, după caz.

Cap.V. PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Art.39.-(1) Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza contractului de finanțare numai în măsura în care
sunt conforme cu proiectul propus şi au fost contractate în perioada executării contractului.
(2) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cuprinse în anexa nr. 9 la prezentul regulament.
(3) Cheltuielile eligibile vor fi efectuate cu respectarea prevederilor H.G.nr.1447/2007 privind aprobarea normelor
financiare pentru activitatea sportivă, completate de prevederile prezentului regulament de finanțare şi în
conformitate cu notele de fundamentare la cererea de finanţare aprobată.
(4) Beneficiarii pot aloca fonduri peste limitele prevăzute de H.G.nr.1447/2007 şi în conformitate cu notele de
fundamentare la cererea de finanţare aprobată şi a prevederilor stabilite prin prezentul regulament de finanțare,
pe seama sumelor obţinute din venituri proprii, donaţii sau sponsorizări.



12

(5) Pot fi decontate doar cheltuieli eligibile efectuate în perioada de desfășurare a programului sportiv pentru
care s-a solicitat finanțarea, inclusiv cheltuieli angajate înainte de data semnarii contractului de finanțare care
justifică continuarea programului sportiv aflat în derulare, în limitele notei de fundamnetare la cererea de
finanțare.
(6) Rectificarea fondurilor financiare alocate unor capitole de cheltuieli stabilite prin bugetul programului sportiv
și în nota de fundamentare, prin alocare la alte capitole de cheltuieli, se poate efectua la solicitarea beneficiarului
și cu aprobarea autorității finanțatoare, fără a depăși valoarea contractată.
Art.40.-(1) Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare ca plăţile să se facă în
tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare,
durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate, ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale
beneficiarului.
(2) Prima tranşă nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată, iar ultima tranşă va fi de 10% din valoarea

finanţării.
(3) Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăşi, în nici un moment al derulării
contractului, valoarea de 30% din valoarea finanţării.

Cap. VI. PROCEDURA DE RAPORTARE SI CONTROL

Art.41.-Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte autorității
finanțatoare, următoarele raportări:
a) raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării

tranşei anterioare;
b) raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii semestriale/anuale/sezoniere şi va

cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect.
Art.42.-(1) Raportările vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, fiind însoţite de borderoul
cheltuielilor efectuate. Acestea vor fi depuse la sediul autorității finanțatoare cu adresa de înaintare.
(2) Proiectele sportive pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obţine
decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice. La cererea autorității finanțatoare, beneficiarul va
prezenta documente justificative pentru cheltuielile efectuate.
Art.43.-(1) Comisia de evaluare şi selectie va stabili durata contractelor de finanţare astfel încât să asigure
derularea procesului de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în anul calendaristic în care s-a
acordat finanţarea, dar nu mai târziu de 20 decembrie.
(2) Pentru justificarea cheltuielilor efectuate se vor prezenta, până la data de 15 decembrie, documente
justificative având datele de emitere în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunilor.
Art.44.-Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului, cât
şi ulterior validării raportului final.
Art.45.-Contractele de finanțare vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Curții de Conturi de a exercita
controlul financiar asupra derularii activităţii sportive nonprofit finanţate din fondurile publice.

CAP. VII. SANCȚIUNI

Art.46.-(1) Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de
judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la
cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale esențiale.
(2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale esențiale.
Art.47.-În cazul rezilierii contractului de finanțare ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale esențiale,
beneficiarul este obligat să returneze de îndată autorității finanțatoare sumele primite cu titlu de finanțare, cu
excepția sumelor care au fost deja utilizate pentru activitățile sportive desfășurate și justificate.

CAP. VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.48.-(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie sau derularea
contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de document scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la sediul autorității finanțatoare.
Art.49.-Prezentul regulament de finanțare se completeaza cu prevederile legale în vigoare.
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Art.50.-(1) Prevederile prezentului regulament de finanțare vor fi aplicate tuturor finanţărilor pentru activitatea
sportivă acordate din bugetul local, începand cu anul bugetar 2019.
(2) Cererile de finanţare aprobate în condițiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se
vor supune condiţiilor de finanţare în ceea ce priveşte încheierea şi derularea contractului de finanţare, precum
şi a procedurii de raportare şi control cu sancţiunile şi dispoziţiile finale.
Art.51.-Anexele nr.1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament:

P R I M A R, ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

Fănel George CHIRIȚĂ Georgiana   TURCU



H O T Ă R Â R E A   Nr.35
din 29 mai 2019

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
29 mai 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29 mai 2019;

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 Mariana-Luminița ANGHELACHE este aleasă preşedinte
de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 29 mai 2019, 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

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.36
din 29 mai 2019

privind: trecerea unui imobil din domeniul public al Orașului Ianca și din administrarea
Consiliului Local, în domeniul public al Județului Brăila, pentru amenajarea sediului Serviciului
de întreținere a drumurilor județene din cadrul Consiliului Județean Brăila.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
mai 2019;

Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.44/24.04.2019, prin care se propune trecerea

imobilului format din terenul intravilan în suprafață de 5.000 mp și construcția C2 în suprafață
de 8 mp, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, înscris în Cartea Funciară nr.75241 cu
Numărul Cadastral 75241, din domeniul public al Orașului Ianca și din administrarea
Consiliului Local în domeniul public al Județului Brăila, în vederea amenajării sediului
Serviciului de întreținere a drumurilor județene;

►bunele relații de colaborare și cooperare statuate între Consiliul Local Ianca și Consiliul
Județean Brăila, concretizate în nenumărate asocieri pentru cofinanțarea unor proiecte de
interes local, coroborate însă și cu oportunitatea înființării sediului Serviciului de întreținere
din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice în orașul Ianca, cu avantajele ce decurg de aici
în perspectiva întreținerii celor două drumuri județene Ianca-Șuțești și Ianca-Bordei Verde;

►dispozițiile art.9 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările;

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

Pagina 1 din 2

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.(2) lit.c), 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 trecerea imobilului format din terenul intravilan în suprafață de 5.000
mp și construcția C2 în suprafață de 8 mp, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, înscris în
Cartea Funciară nr.75241 cu Numărul Cadastral 75241, din domeniul public al Orașului Ianca
și din administrarea Consiliului Local în domeniul public al Județului Brăila, în scopul
amenajării sediului Serviciului de întreținere a drumurilor județene din cadrul Consiliului
Județean Brăila.

(2) Datele de identificare ale imobilului sunt prevăzute în Anexă, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2.-Pe data prezentei hotărâri imobilul prevăzut la art.1 se declară din bun de interes
local în bun de interes public judeţean.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului Ianca, prin serviciile de urbanism-cadastru și financiar-contabil, care să opereze
modificările corespunzătoare în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului
și în evidențele contabile.

Art.4.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art.2 din Hotărârea
Consiliului Local nr.15/28.02.2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită Consiliului Județean
Brăila a terenului prevăzut la art.1.

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

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.37
din 29 mai 2019

privind: închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al orașului Ianca,
administrat de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova
Sud, în vederea realizării proiectelor ‹‹Forare și echipare Sonda 702 Oprișenești›› și ‹‹Forare
și echipare Sonda 703 Oprișenești››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
mai 2019;

Având în vedere:
►adresele nr.1304 și 1305 din 25.04.2019 ale Societății Comerciale OMV Petrom S.A.-

E&P Asset IX Moldova Sud, prin care se solicită închirierea unor terenuri din domeniul privat
al oraşului Ianca administrat de consiliul local, în vederea realizării proiectelor ‹‹Forare și
echipare Sonda 702 Oprișenești›› și ‹‹Forare și echipare Sonda 703 Oprișenești››;

►Hotărârea Guvernului României nr.903/2004 privind aprobarea acordurilor de
concesiune a unor perimetre de exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională
pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, unde
la anexa 92 se află şi perimetrul Oprişeneşti, la care termenul de exploatare a fost prelungit
prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, potrivit scrisorii  nr.2000176/29.02.2012 a Agenţiei
Naţionale pentru Resurse Minerale;

►dispoziţiile art.6 lit.c) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile art.5 alin.(3) lit.d) și alin.(8) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobată
prin Legea nr.86/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru cu
planurile de situaţie ale terenurilor, caietul de sarcini și studiul de oportunitate, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) și 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 închirierea  pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat
al oraşului Ianca administrat de consiliul local,  Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P
Asset IX Moldova Sud în vederea realizării proiectului ‹‹Forare și echipare sonda 700
Oprișenești››, după cum urmează:
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a)-teren în suprafață de 3.359 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 180,
parcela 1586, pentru amenajarea perimetrului Sondei 702 Oprișenești;

b)-teren în suprafață de 866 mp, situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 180,
parcela 1586, pentru amenajarea traseului conductei colectoare a Sondei 702 Oprișenești;

c)-teren în suprafață de 5.353 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 180,
parcela 1586, pentru amenajarea perimetrului Sondei 703 Oprișenești;

d)-teren în suprafață de 1.328 mp, situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 180,
parcela 1586, pentru amenajarea traseului conductei colectoare a Sondei 703 Oprișenești;

(2)-Terenurile prevăzute la alin.(1) lit.a) și c) se închiriază pe o perioadă de 49 ani, cu o
chirie de 3,50 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren.

(3)-Terenurile prevăzute la alin.(1) lit.b) și d) se închiriază pe o perioadă de 2 ani, cu o
chirie de 3,50 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren.

(4) Chiria se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei 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) Chiria și taxa pentru terenurile prevăzute la alin.(1) lit.b) și d) se plătesc anticipat, la
încheierea contractelor de închiriere.

Art.2.-(1) Având în vedere existența suprafețelor de teren ocupate cu pajişti permanente,
în excedent pe raza unității administrativ teritoriale a orașului Ianca, consiliul local este de
acord cu scoaterea din circuitul agricol a terenurilor prevăzute la art.1.

(2) Cheltuielile ocazionate de scoaterea terenurilor din circuitul agricol și de aducerea lor
la forma inițială la sfârşitul perioadei de închiriere, cad în sarcina Societății Comerciale OMV
Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
şi serviciile de urbanism şi financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija
secretarului orașului Ianca.

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.38
din 29 mai 2019

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din
subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
►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 2018.
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 2018, după cum urmează:

Denumirea indicatorului Prevederi
iniţiale (lei)

Prevederi
definitive (lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate (lei)

Venituri bugetare 1.035.000 1.085.000 1.001.658
Cheltuieli bugetare 1.035.000 1.085.000 1.001.658

Venituri autofinanțare 130.000 130.000 110.735
Cheltuieli autofinanțare 130.000 130.000 110.735
(2) Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2018, în sinteză

pe indicatori, este prevăzut în anexa nr.1 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 orașului Ianca.

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.39
din 29 mai 2019

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
►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 2018.
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 2018, după cum urmează:

Denumirea
indicatorului

Prevederi
iniţiale (lei)

Prevederi
definitive (lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate (lei)

Venituri 1.665.000 1.665.000 1.603.624
Cheltuieli 1.665.000 1.665.000 1.598.460

(2) Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice  pe anul 2018, în sinteză pe
indicatori, 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 orașului Ianca.

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.40
din 29 mai 2019

privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca,
pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
► Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul

Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca

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 Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul 2018;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 alin.(1) lit.b)

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul
Ianca pe anul 2018, după cum urmează:

Denumirea indicatorului Prevederi anuale
iniţiale (lei)

Prevederi anuale
definitive (lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate (lei)

Venituri bugetare 555.200 505.700 505.700
Cheltuieli bugetare 555.200 505.700 443.237
Venituri autofinanțare 2.000 5.325 5.325
Cheltuieli autofinanțare 15.000 15.000 -

(2) Contul de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2018, în sinteză
pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

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,
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H O T Ă R Â R E A   Nr.41
din 29 mai 2019

privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul
Ianca, pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
► Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul

Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul

Ianca 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 Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› pe anul 2018;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 alin.(1) lit.b)

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul
Ianca pe anul 2018, după cum urmează:

Denumirea indicatorului Prevederi anuale
iniţiale (lei)

Prevederi anuale
definitive (lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate (lei)

Venituri bugetare 1.180.300 1.588.300 1.443.505
Cheltuieli bugetare 1.180.300 1.588.300 1.443.505
Venituri autofinanțare 17.000 19.000 12.210
Cheltuieli autofinanțare 17.000 19.000 12.210

(2) Contul de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2018, în
sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

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.42
din 29 mai 2019

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului oraşului Ianca, pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
►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 orașului Ianca pe  anul 2018.
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 2018,
după cum urmează:

Denumirea indicatorului Prevederi anuale
iniţiale (lei)

Prevederi anuale
definitive (lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate (lei)

Venituri bugetare 17.580.780 24.189.200 14.145.345
Cheltuieli bugetare 17.580.780 24.189.200 14.171.941
Venituri autofinanțare 3.152.000 3.234.000 3.039.728
Cheltuieli autofinanțare 3.152.000 3.234.000 2.947.695

(2) Contul de  execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2018, în sinteză pe
indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

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.43
din 29 mai 2019

privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:

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

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

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

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

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

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

În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.8, 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 2019, potrivit
Anexelor nr.1, 1A şi 1B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

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.44
din 29 mai 2019

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC 35
Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, la faza întocmirii studiului de fezabilitate.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►Programul investiţiilor publice pe anul 2019, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local aprobat

prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/2019, unde la poziția nr.6 din Anexa nr.3a figurează obiectivul
de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, cu termen de finalizare 31
decembrie 2019;

►dispoziţiile art.10 alin.(4)-lit.a) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum și
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), 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 indicatorii tehnico-economici, la faza întocmirii studiului de fezabilitate,
pentru obiectivul de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, conform
Devizului General care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul estimat al obiectivului de investiții este de 1.840.731,05 lei-inclusiv taxa pe valoarea
adăugată, din care 1.758.708,44 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată reprezintă C+M.

(3) Finanțarea obiectivului se asigură din bugetul local și prin asociere cu Consiliul Județean
Brăila.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul și
serviciul financiar contabil.

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

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
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H O T Ă R Â R E A   Nr.45
din 29 mai 2019

privind: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin Consiliul
Județean, pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-
Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
mai 2019;

Având în vedere:
►necesitatea finalizării lucrărilor de modernizare a segmentului din drumul comunal

cuprins între satul Berlești și limita de hotar cu satul Batogu, cuprins la poziția nr.6 din Anexa
3a la Hotărârea Consiliului Local nr.28/2019 pentru aprobarea Programului multianual al
investiţiilor publice, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local aprobat prin, cu termen de
finalizare 31 decembrie 2019;

►dispoziţiile art.35 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;

►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unele unități
administrativ teritoriale din județ în vederea realizării unor obiective de interes public în anul
2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.40/10.04.2019;

►referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3
din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.c), 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 asocierea Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila, prin
Consiliul Județean, în vederea cofinanțării și realizării obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC
35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››.

(2) Bugetul estimat al obiectivului de investiții  este de 1.840.731,05 lei-inclusiv taxa pe
valoarea adăugată, din care 1.758.708,44 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată reprezintă
Construcții + Montaj.
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Art.2.-Contribuția Consiliului Local al Orașului Ianca pentru cofinanțarea și realizarea
obiectului asocierii, în sumă de 1.040.731,05 lei, inclusiv T.V.A., va fi suportată din bugetul
local pe anul 2019, din capitolul 842A0303710101-transporturi, străzi, construcții.

Art.3.-Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.44/29.05.2019.

Art.4.-Se aprobă conținutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între
Consiliul Județean Brăila și Consiliul Local al Orașului Ianca, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.-Asocierea își produce efectele după aprobarea acesteia de către Consiliul
Județean Brăila și semnarea contractului de asociere de părțile contractante.

Art.6.-Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al Orașului
Ianca, să semneze contractul de asociere cu Consiliul Județean Brăila, potrivit prevederilor
prezentei hotărâri.

Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

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 29 mai 2019

privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local aferent, pentru realizarea
obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market›› în orașul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.29/17.05.2019 a Societății Comerciale Miofan Agrotrans S.R.L. Ianca, prin care se

solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentul local aferent, pentru realizarea
obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market››, pe terenul intravilan în suprafață de
6.073 mp situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.9, tarlaua 39, parcela 300/2, lotul 2;

►Avizul favorabil nr.4/15.02.2019 al Comisiei tehnice pentru analizarea documentaţiilor de
amenajare a teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Brăila, asupra Planului Urbanistic Zonal
aferent obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market››;

►dispoziţiile art.25, art.45 lit.b), art.47 şi art.56 alin.(6) din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu
prevederile Legii nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului privind parcurgerea etapelor de informare și consultare a
publicului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.c), art.45 alin.(2) lit.e) 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 Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul local aferent, pentru realizarea
obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market››, pe terenul intravilan în suprafață de
6.073 mp situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.9, tarlaua 39, parcela 300/2, lotul 2, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La realizarea lucrărilor în zonă se vor respecta prevederile Planului Urbanistic Zonal şi a
Regulamentului local aferent aprobate potrivit alin.(1), precum şi condiţiile impuse prin avizele
aferente.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, îndeplinindu-se cerința de majoritate
din numărul total al celor 17 consilieri locali existenți în funcție.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
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H O T Ă R Â R E A   Nr.47
din 29 mai 2019

privind: transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului
administrat de consiliul local Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., ca urmare a dobândirii
în proprietate a construcției edificate pe acest teren.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.4/17.05.2019 a S.C. Roalexmas Impex S.R.L., cu sediul în orașul Ianca, str.Gării

nr.12, județul Brăila, prin care revine la adresele nr.2/07.03.2018, nr.3/13.04.2018 și nr.1/11.03.2019
cu solicitarea de concesionare a terenului din domeniul public administrat de consiliul local, situat în
Piața agro-alimentară din oraşul Ianca, str.Parcului nr.1D, cvartal 25, parcela 1228, înscris în Cartea
Funciară nr.78352-cu Numărul cadastral 78352, aferent construcției cu destinația de spațiu
comercial edificată pe acest teren, pe care a dobândit-o în proprietate potrivit Procesului verbal de
adjudecare a licitației nr.467 din 06.10.2015;

►dispoziţiile art.41 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea
construcţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supuse controlului de
constituționalitate potrivit Deciziei Curții Constituționale nr.821/11.12.2018, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Nr.165/01.03.2019;

►dispoziţiile art.3, art.4 alin.(2), art.5 lit.b), art.7 și art.10 din O.U.G.nr.54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, respectiv
ale art.2 și art.6 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare Ordonanței aprobate prin HG nr.168/
2007, cu modificările şi completările ulterioare;

►prevederile art.2 lit.a) din Regulamentul privind închirierea/concesiunea/constituirea dreptului
de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul public sau privat al orașului Ianca,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/15.02.2018;

►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;
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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 transmite dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 55 mp din
domeniul public administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.1D, cvartal 25,
parcela 1228, înscris în Cartea Funciară nr.78352-cu Numărul cadastral 78352, Societății
Comerciale Roalexmas Impex S.R.L.-C.I.F.22792726 cu sediul în orașul Ianca, str.Gării nr.12.

(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este aferent construcției cu destinația de spațiu comercial,
dobândită în proprietate de către S.C. Roalexmas Impex S.R.L. în cadrul procesului de lichidare
judiciară a fostului proprietar al spațiului comercial, potrivit Procesului verbal de adjudecare a licitației
nr.467/06.10.2015, fiind identificat prin planul de situaţie anexat care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

(3) Termenul de concesiune al terenului este de 20 de ani, cu drept de prelungire în condiţiile
legii, cu o redevență de 19,375 lei mp/an, la care se adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor
Codului fiscal.

(4) Redevența 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 redevenței 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, prin
serviciile financiar-contabil şi de urbanism-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 orașului Ianca.

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.48
din 27 iunie 2019

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
27 iunie 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
27 iunie 2019;

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 Iuliana-Doinița BICOIU este aleasă preşedinte de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 27 iunie 2019, 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.49
din 27 iunie 2019

privind: închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al orașului Ianca,
administrate de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Moldova în
vederea realizării proiectului ‹‹Forare și echipare Sonda 701 Oprișenești››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
iunie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.1976/13.05.2019 a Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX

Moldova Sud, prin care se solicită închirierea unor terenuri din domeniul privat al oraşului
Ianca administrate de consiliul local, în vederea realizării proiectului ‹‹Forare și echipare
Sonda 701 Oprișenești››;

►adresa nr.1663/03.06.2019 a Societății Comerciale OMV Petrom S.A., privind
schimbarea denumirii Zonei de producție din E&P Asset IX Moldova Sud în E&P Moldova;

►Hotărârea Guvernului României nr.903/2004 privind aprobarea acordurilor de
concesiune a unor perimetre de exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională
pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, unde
la anexa 92 se află şi perimetrul Oprişeneşti, la care termenul de exploatare a fost prelungit
prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, potrivit scrisorii  nr.2000176/29.02.2012 a Agenţiei
Naţionale pentru Resurse Minerale;

►dispoziţiile art.6 lit.c) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile art.5 alin.(3) lit.d) și alin.(8) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobată
prin Legea nr.86/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru cu
planurile de situaţie ale terenurilor, caietul de sarcini și studiul de oportunitate, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) și 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 închirierea  pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat
al oraşului Ianca, administrat de consiliul local,  Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P
Moldova în vederea realizării proiectului ‹‹Forare și echipare sonda 701 Oprișenești››, după
cum urmează:
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a)-teren în suprafață de 3.872,2 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 147,
parcela 1008, pentru amenajarea perimetrului Sondei 701 Oprișenești;

b)-teren în suprafață de 5.688,58 mp, situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua
147, parcela 1008, pentru amenajarea traseului conductei colectoare a Sondei 701
Oprișenești;

(2)-Terenul prevăzut la alin.(1) lit.a) se închiriază pe o perioadă de 49 ani, cu o chirie de
3,50 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren.

(3)-Terenul prevăzut la alin.(1) lit.b) se închiriază pe o perioadă de 2 ani, cu o chirie de
3,50 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren.

(4) Chiria se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei 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) Chiria și taxa pentru terenul prevăzut la alin.(1) lit.b) se plătesc anticipat, la încheierea
contractelor de închiriere.

Art.2.-(1) Având în vedere existența suprafețelor de teren ocupate cu pajişti permanente,
în excedent pe raza unității administrativ teritoriale a orașului Ianca, consiliul local este de
acord cu scoaterea din circuitul agricol a terenurilor prevăzute la art.1.

(2) Cheltuielile ocazionate de scoaterea terenurilor din circuitul agricol și de aducerea lor
la forma inițială la sfârşitul perioadei de închiriere, cad în sarcina Societății Comerciale OMV
Petrom S.A.- E&P Moldova.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
şi serviciile de urbanism şi financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija
secretarului orașului Ianca.

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

Iuliana-Doinița BICOIU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.50
din 27 iunie 2019

privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
iunie 2019;

Având în vedere:
►economiile realizate la obiectivul de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar

U.A.T. Oraș Ianca››, la faza întocmirii studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de
execuție, care conduc le oportunitatea/necesitatea redistribuirii sumelor economisite la alte
capitole de cheltuieli din secțiunea de dezvoltare;

►adresa nr.3642/19.06.2019 a Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul
Ianca, prin care se solicită alocarea unor fonduri suplimentare de la bugetul local pentru
finanțarea unor cheltuieli de investiții și dotări, în conformitate cu dispozițiile art.105 din Legea
educației naționale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

►promovarea Clubului Sportiv Viitorul Ianca în Liga a III a din Campionatul Național de
Fotbal, Ediția 2019-2020, care implică o creștere cheltuielilor de participare comparativ cu
bugetul aferent Ligii a IV a din sezonul recent încheiat, astfel încât apare ca necesară
suplimentarea fondurilor alocate activității sportive în bugetul local, în conformitate cu
dispozițiile art.181 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru ca orașul Ianca să fie reprezentat cu decență în această
competiție sportivă de nivel superior;

►dispoziţiile art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările ulterioare;

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Bugetul orașului Ianca pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.28/11.04.2019, se rectifică după cum urmează:

a)-se diminuează cu suma de 288.500 lei cheltuielile aferente obiectivului de investiții
‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, din capitolul bugetar
842A03037103-reparații capitale aferente activelor fixe, care se redistribuie pe alte capitole
de cheltuieli, astfel:
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a1 -125.000 lei în capitolul bugetar 652A710130-învățământ, pentru Liceul Teoretic
‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, din care 35.000 lei pentru realizarea instalației de
semnalizare, detecție și alarmare la incendiu și 90.000 lei pentru dotarea cu noi calculatoare
a laboratorului de informatică;

a2 -100.000 lei în capitolul bugetar 742A0501710130-protecția mediului, în scopul
achiziționării de module pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere;

a3 -10.000 lei în capitolul bugetar 842A0303710101-transporturi, străzi-construcții, pentru
finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor A9-A11 Oraș
Ianca››;

a4 -3.500 lei în capitolul bugetar 672A0501710130-alte active fixe, pentru achiziție
centrală termică cu energie electrică la Stadionul Plopu;

a5 -50.000 lei în capitolul bugetar 512A0103710130-alte active fixe, pentru achiziție
pompe submersibile în sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare;

b)-se diminuează cu suma de 110.000 lei cheltuielile din capitolul bugetar 702A06200103-
iluminat public și electrificări, și cu suma de 100.000 lei cheltuielile din capitolul bugetar
842A0303200109-transporturi, drumuri și poduri, sume care se redistribuie pe alte capitole
de cheltuieli, astfel:

b1-200.000 lei în capitolul bugetar 672A05015911-cultură și activități sportive, pentru
finanțarea cheltuielilor privind participarea Clubului Sportiv Viitorul Ianca în Liga a III a din
Campionatul Național de Fotbal, Ediția 2019-2020;

b2-10.000 lei în capitolul bugetar cultură-bibliotecă, din care 9.000 lei în capitolul
672A0302200109-materiale și prestări servicii, și 1.000 lei în capitolul 672A0302200530-alte
obiecte de inventar;

(2) Programul principalelor lucrări publice și achiziții, prevăzut în Anexele nr.3 și 3a la
Hotărârea Consiliului Local nr.28/11.04.2019, se modifică și se completează corespunzător
prevederilor alin.(1).

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin
serviciul financiar-contabil, și directorul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, prin
administratorul financiar, care vor opera modificările în bugetele proprii potrivit prevederilor
art.1.

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

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

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 27 iunie 2019

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 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2019;
Având în vedere:
►Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr.1360/2019, emis în aplicarea

prevederilor art. III alin.(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

►adresa nr.5199/17.04.2019 a Instituției Prefectului, județul Brăila, privind comunicarea numărului
maxim de posturi pentru anul 2019, potrivit căreia orașului Ianca îi revin în total 99 de posturi, exclusiv
posturile finanțate din capitolele bugetare 66.00 și 68.00-sănătate și asistență socială;

►referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate 3 din cadrul consiliului local;
►adresa nr.23980/06.06.2019 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, potrivit căreia nu este

necesar avizul pentru singura modificare propusă în structura funcțiilor publice față de anul anterior, respectiv
transformarea unei funcții publice de execuție din gradul profesional debutant în gradul profesional superior;

►dispoziţiile art.107 alin.(2) lit.b) 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.-Se aprobă pentru anul 2019 un număr total de 89 posturi pentru aparatul de specialitate al
primarului şi serviciile publice din subordine înfiinţate de consiliul local.

Art.2.-(1) Se aprobă transformarea funcției publice de execuție consilier debutant în consilier asistent în
cadrul Direcției de asistență socială.

(2) 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 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului care are obligaţia
încadrării în cheltuielile de personal aprobate în bugetul local pe anul în curs, potrivit noii structuri
organizatorice.

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

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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ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SI SERVICIILOR PUBLICE
DIN SUBORDINE INFIINTATE DE CONSILIUL LOCAL, PENTRU ANUL 2019 Anexa nr.1

la H.C.L. nr.51/27.06.2019

TOTAL POSTURI
DIN APARATUL

PROPRIU
89

DEMNITARI FUNCŢIONARI PUBLICI PERSONAL CONTACTUAL
Total Total Conducere Execuție Total Conducere Execuție

2 42 5 37 45 2 43
VACANTE 26 0 13 3 10 13 0 13

* ÎN NUMĂRUL TOTAL DE 89 POSTURI SUNT INCLUSE SI 16 POSTURI DIN CADRUL DIRECTIEI DE ASISTENTĂ SOCIALĂ
FINANTATE DIN CAPITOLELE BUGETARE 66.00 SI 68.00
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 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 ASISTENT S

7 ALECSĂNDRICĂ MIRELA SECRETARIAT ȘI RELAȚII PUBLICE CONSILIER I S

8 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIRECTOR
EXECUTIV I I S

9 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE SERVICII SOCIALE CONSILIER I DEBUTANT S

10 CARAMAN EMILIA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE SERVICII SOCIALE CONSILIER I SUPERIOR S

11 VACANT

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ BENEFICII DE

ASISTENŢĂ SOCIALĂ, MONITORIZAREA ASISTENŢILOR
PERSONALI

CONSILIER I ASISTENT S

12 HRINCA CRISTINA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ BENEFICII DE

ASISTENŢĂ SOCIALĂ, MONITORIZAREA ASISTENŢILOR
PERSONALI

CONSILIER I ASISTENT S

13 OCHIAN STANCA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ BENEFICII DE

ASISTENŢĂ SOCIALĂ, MONITORIZAREA ASISTENŢILOR
PERSONALI

REFERENT III SUPERIOR M

14 VACANT

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ,

DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC, IMIGRAŢIE ŞI REPATRIERI ŞI
PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ

CONSILIER I DEBUTANT S

15 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ MEDIC S

16 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ ASISTENT MEDICAL DEBUTANT M/PL

17 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ ASISTENT MEDICAL DEBUTANT M/PL

18 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

ASISTENT MEDICAL
COMUNITAR DEBUTANT M/PL

19 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

ASISTENT MEDICAL
COMUNITAR DEBUTANT M/PL

20 BULARCĂ GEORGIANA DANIELA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

ASISTENT MEDICAL
COMUNITAR PRINCIPAL PL

21 OPREA DANIELA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

ASISTENT MEDICAL
COMUNITAR PRINCIPAL PL

Anexa  nr.2 la  H.C.L. nr.51/27.06.2019

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 ORA ȘULUI IANCA ȘI SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINE INFIINȚATE DE CONSILIUL LOCAL, PENTRU ANUL 2019

Nivelul
studiilor OBSERVATIISTRUCTURA

FUNCTIA DE
DEMNITATE

PUBLICA

FUNCTII PUBLICE

Clasa Gradul
profesional

    PRIMAR,  .
FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ



22 PAVEL ROMICA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

COMPARTIMENTUL DE MONITORIZARE, ANALIZĂ STATISTICĂ,
INDICATORI ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ

REFERENT
CONSILIERE ROMI IA M

23 VACANT

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE ÎN

DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ŞI RELAŢIA CU ASOCIAŢIILE ŞI
FUNDAŢIILE, COMUNICARE, REGISTRATURĂ, RELAŢII CU

PUBLICUL ŞI EVALUARE INIŢIALĂ

INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT S

24 VACANT SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR ANALIST PROMAGATOR IA S

25 GAVRILESCU RALIȚA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR CONSILIER I SUPERIOR S

26 DAN MIOARA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR CONSILIER I SUPERIOR S

27 STOICA ANIȘOARA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR CONSILIER I SUPERIOR S

28 CIUCAȘU VALERICA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR CONSILIER I PRINCIPAL S

29 PREDESCU DORINA COMPARTIMENTUL JURIDIC CONSILIER JURIDIC I SUPERIOR S

30 FLOREA RODICA COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL CONSILIER I ASISTENT S

31 MOCANU MARIAN COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL CONSILIER I SUPERIOR S

32 CARAMAN SĂNDEL COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL CONSILIER I SUPERIOR S

33 VACANT COMPARTIMENTUL ARHIVĂ ARHIVAR VACANT M

34 VACANT SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL ARHITECT ȘEF I II S

35 OLARU LAURENȚIU SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL CONSILIER I SUPERIOR S

36 VACANT SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL REFERENT III DEBUTANT M

37 VACANT SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL REFERENT III SUPERIOR M

38 DOGĂRESCU MIOARA SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL CONSILIER I SUPERIOR S

39 PREDESCU LAURENȚIU SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL CONSILIER I SUPERIOR S

40 BURDUCEA STELUȚA SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL OPERATOR DATE I M

41 ROȘCA STĂNEL GEORGE SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL ADMINISTRATOR IT  RECL IA S

42 DEACU DANIEL CONSTANTIN SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ ȘI
PROTECȚIE CIVILĂ ȘEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE IA S

43 VACANT COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE CONSILIER I SUPERIOR S

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

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

ȘEF SERVICIU I I S

45 BOSOI VASILE
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

CONSILIER JURIDIC I SUPERIOR S

46 VACANT
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

CONSILIER I ASISTENT S

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

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

CONSILIER I ASISTENT S

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

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

CONSILIER I SUPERIOR S

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

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

CONSILIER I SUPERIOR S

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

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

INSPECTOR DE SPECIALITATE I S
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51 HOȚESCU MIRON
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

INSPECTOR DE SPECIALITATE I S

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

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

OPERATOR DATE I M

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

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

INSPECTOR DE SPECIALITATE I S

54 TEIȘ GHEORGHE COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ CONSILIER I SUPERIOR S

55 TUDOR FLORENTA COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ CONSILIER DEBUTANT S

56 VACANT COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ CONSILIER DEBUTANT S

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

58 VACANT SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III ASISTENT M

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

60 SPĂTARU TIBERIU SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL I SUPERIOR S

61 JALBĂ SĂNDEL SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III SUPERIOR M

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

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

64 LECA GEORGE SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL I PRINCIPAL S

65 MOSOR COSTICĂ SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III SUPERIOR M

66 BARBIERU COSTICĂ SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III SUPERIOR M

67 DEDU VIOREL NICOLAE SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III SUPERIOR M

68 STANCIU GLICHERIE SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC ȘEF SERVICIU II S

69 CHIŢU VASILE SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC ADMINISTRATOR I M

70 MOȘESCU VERONICA SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MAGAZINER I M

71 INSTRUCTOR DE DANS
DURLEA GHEORGHE

SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC

1/2 VACANT
1/2 REFERENT I M

72 TOMA FLORICA SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC BIBLIOTECAR IA M

73 CLOSCA MIHAELA SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC INGRIJITOR I M

74 POPESCU COSTEL SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR BULDOZERIST I M

75 TATU RADU SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR UTILAJ TERASIER I M

76 BRÂNZĂ FĂNEL SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR UTILAJ TERASIER I M

77 GUȘĂ ORLANDO SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR I M

78 MATINCIU ION SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR I M

79 CHIRIŢĂ GIGEL SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR II M

80 SERBAN TUDOREL SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR I M

81 RUSEN STROE SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR ELECTRICIAN I M

82 VACANT SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR I M

83 BURDUCEA IONEL SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC ŞOFER I M

84 ONICA NECULAI SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC ŞOFER I M



85 OȚEL MARIUS SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC ŞOFER I M

86 MOISE MARIAN IULIAN SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC ŞOFER I M

87 BERCHIU COSTEL SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR II M

88 VACANT SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC ADMINISTRATOR I M

89 VACANT SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR II M

 Funcţia                                                Nr. posturi Ocupate Vacante Total

Nr. total de funcții de demnitate publică 2 0 2
Nr. total de funcţii publice 30 12 42
Nr. total de funcţii publice de conducere 2 3 5
Nr. total de funcţii publice de execuţie 28 9 37
Nr. total de funcţii contactuale 32 13 45
Nr. total de funcţii contractuale de conducere 2 0 2
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 30 13 43
Nr. total de funcţii din instituţie 64 25 89

Din care posturi exceptate 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,                           din care:

9 7 16

                                   functii publice 5 2 7
                                   personal contractual 4 5 9

PRIMAR,
FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ

           PRIMAR,  .
FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ



H O T Ă R Â R E A   Nr.52
din 11 iulie 2019

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna
iulie 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară pe
data de 11 iulie 2019;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ;
►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.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/

2019-privind Codul administrativ;

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 pentru luna iulie 2019, care va semna hotărârile
aprobate în această lună, procesele verbal ale ședințelor, 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 orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.123 alin.(1) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/ 2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

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.53
din 11 iulie 2019

privind: darea în folosință gratuită a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca, pe termen limitat,
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în scopul organizării și desfășurării meciurilor din Liga a-III-a
a Campionatului Național de Fotbal, începând cu sezonul competițional 2019-2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
11 iulie 2019;

Având în vedere:
►promovarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca  în Liga a III a Campionatului Național de

Fotbal, începând cu sezonul competițional 2019-2020, unde una din condițiile de participare
este aceea de a dispune de un stadion care să întrunească condițiile cerute de Federația
Română de Fotbal pentru omologare;

►adresa nr.206/10.07.2019 a Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, prin care se solicită
atribuirea în folosință gratuită a Stadionului orășenesc ‹‹Ștefan Vrăbioru›› pentru disputarea
meciurilor din Campionatul Național de Fotbal-Liga a III a, la care termenul limită de înscriere
este data de 12 iulie 2019, stadion care a mai fost omologat pentru acest nivel;

►dispoziţiile art.3 alin.(1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările
şi completările ulterioare;

►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 conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3)
lit.g), art.196 alin.(1) lit.a), art.287 lit.b), art.297 alin.(1) lit.d) și art.349-353 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă darea în folosință gratuită a Stadionului orașului Ianca ‹‹Ștefan
Vrăbioru›› Clubului Sportiv ‹‹Viitorul››, în scopul organizării și desfășurării meciurilor din Liga
a-III-a a Campionatului Național de Fotbal, începând cu sezonul competițional 2019-2020.

(2) Darea în folosință gratuită a Stadionului orăşenesc ‹‹Ștefan Vrăbioru›› se face pe
perioada participării Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în Liga a-III-a a Campionatului Național
de Fotbal, dar nu mai mult de 5 ani de la data încheierii contractului de comodat.

(3) Predarea-primirea imobilului se face pe bază de protocol în termen de 5 zile de la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.2.-(1) Imobilul prevăzut la art.1 este înscris la poziția nr.188 din Inventarul bunurilor
aparținând domeniului public al orașului Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002, cu modificările și
completările ulterioare, cu o valoare de inventar actualizată de 810.144,92 lei.
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(2) Stadionul este înscris în Cartea Funciară Nr.77999, cu Numărul Cadastral 77999,
având adresa poștală Orașul Ianca, Str. Stadionului nr.6A, fiind identificat prin Planul de
situație și delimitare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.-(1) Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligaţii:
a)-să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă a stadionului stabilite prin

contractul de comodat şi prin lege;
b)-să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci când interesul public

legitim o impune;
c)-să semneze, în numele și pe seama consiliului local, contractul de comodat.
(2) Clubul Sportiv ‹‹Viitorul››, în calitate de titular al dreptului de folosinţă gratuită, are

următoarele obligaţii:
a)-să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa

gratuită;
b)-să prezinte, anual, Consiliului local al orașului Ianca, rapoarte privind activitatea de

utilitate publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi
prognoze şi strategii pentru perioada următoare;

c)-să permită accesul autorităţilor administrației publice locale pentru efectuarea controlului
asupra bunului atribuit în folosință;

d)-să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
e)-la încetarea folosinţei gratuite să restituie bunul în starea în care l-a primit, liber de orice

sarcini, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii;
f)-să finanțeze cheltuielile privind organizarea și desfășurarea meciurilor de fotbal, precum

și pe cele de întreținere și funcționare a stadionului;
g)-să înscrie în Cartea Funciară 77999 dreptul de folosinţă gratuită asupra Stadionului

orăşenesc ‹‹Ștefan Vrăbioru››.
Art.4.-(1) Folosinţa dobândită potrivit prevederilor prezentei hotărâri nu poate fi transmisă,

nici oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.
(2) Clubul Sportiv ‹‹Viitorul›› are obligaţia de a informa autorităţile administrației publice

locale cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa
unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea
exploatării stadionului.

(3) Radierea din cartea funciară a dreptului de folosinţă gratuită asupra stadionului se
efectuează în baza actului de revocare sau a actului prin care se constată stingerea dreptului
de proprietate publică.

Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciile
publice din subordine, care vor opera corespunzător prevederile prezentei hotărâri în evidența
bunurilor care aparțin domeniul privat al orașului Ianca.

Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului general al orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr.57/ 2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAŞ IANCA

Mirela  CAZACU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.54
din 25 iulie 2019

privind: avizarea modificării și a formei actualizate a unor Anexe la Caietele de Sarcini ale activității de
transport, înmagazinare și distribuție a apei potabile, respectiv de colectare, transport și evacuare a apelor
uzate de la utilizatorii din Aria Delegată - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2019;
Având în vedere:
►Adresa nr.639/18.06.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin care se

solicită adoptarea unei hotărâri pentru avizarea modificării și a formei actualizate a unor Anexe la Caietele
de Sarcini ale activității de transport, înmagazinare și distribuție a apei potabile, respectiv de colectare,
transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;

►Procesul verbal nr.21930/17795/2018 de inventariere a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public
de alimentare cu apă și de canalizare al U.A.T. Orașul Ianca, întocmit de către comisiile Delegatarului și
Operatorului, cu Anexele ca parte integrantă;

►Procesul verbal nr.R36857/22175/2018 de predare-primire  a Bunurilor de Retur aferente Sistemului
public de alimentare cu apă și de canalizare, realizate prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea
sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila"  POS 1 Mediu și a documentelor prevăzute de Ordinul
comun nr.285/300/2016 al Ministerului Fondurilor Europene și al Ministerului Finanțelor Publice;

►Procesul verbal nr.10703/2550/2019 de predare-preluare în gestiune directă, administrare și
exploatare a Bunurilor de Retur, care constituie Sistemul public de canalizare aparținând Delegatarului-
U.A.T. Orașul Ianca, realizate prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată
în județul Brăila"  POS 1 Mediu, întocmit de către comisiile Delegatarului și Operatorului;

►Actul adițional nr.14/2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare nr.670/2009, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect punerea la
dispoziția Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. de către Delegatarul - U.A.T.
Orașul Ianca a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de canalizare realizate prin proiectul
„Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila";

►prevederile art.24 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activității de transport a apei potabile în Aria
Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, cu Anexele nr. 1-7 ca parte integrantă, aprobat prin Hotărârea nr.11/2014
a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

►prevederile art.24 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activității de înmagazinare a apei în Aria Delegată
- U.A.T. Orașul Ianca, cu Anexele nr.1-5 ca parte integrantă, aprobat prin Hotărârea nr.1/2015 a Adunării
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

►prevederile art.31 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activității de distribuție a apei potabile în Aria
Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, cu Anexele nr.1-15 ca parte integrantă, aprobat prin Hotararea nr.16/2015
a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

►prevederile art.30 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activității de colectare, transport și evacuare a
apelor uzate de la Utilizatorii din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, cu Anexele nr.1-13 ca parte integrantă,
aprobat prin Hotararea nr.19/2017 a Adunării Generale a Asociației;

►prevederile art.5 alin.(2) lit.l) și ale art.23 alin.(3) lit.b), coroborate cu prevederile art.16 alin.(3) lit.d)
din Statutul Asociației de de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

►dispozițiile art.22 alin.(4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006-republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
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►dispozițiile art.6 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006-republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului și avizele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului
local;

►În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se avizează modificarea și forma actualizată a unor Anexe la Caietul de Sarcini al activității de
transport a apei potabile în Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, parte integrantă din prezenta hotărâre, după
cum urmează:

a)-Anexa 1-Plan de situație cu amplasarea aducțiunilor pentru apa potabilă;
b)-Anexa 2-Caracteristicile aducțiunii pentru apa potabilă;
c)-Anexa 4-Descrierea instalațiilor necesare pentru transportul apei potabile, starea fizică și gradul de

automatizare a acestora;
d)-Anexa 5-Diagramele de variație a energiei consumate de pompe, în funcție de debitele de apă

vehiculate;
e)-Anexa 6-Lista aparatelor de masură pentru determinarea cantității de apă potabilă transportată,

precum și caracteristicile acestora.
Art.2.-Se avizează modificarea și forma actualizată a unor Anexe la Caietul de Sarcini al activității de

înmagazinare a apei potabile în Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, parte integrantă din prezenta hotărâre,
după cum urmează:

a)-Anexa 1-Plan de situație ;
b)-Anexa 2-Înmagazinarea apei;
c)-Anexa 3-Descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora;
d)-Anexa 4-Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantității apei potabile înmagazinate, precum

și caracteristicile acestora;
e)-Anexa 5-Schema rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile din localitatile Oprișenești și Plopu.
Art.3-Se avizează modificarea și forma actualizată a unor Anexe la Caietul de Sarcini al activității de

distribuție a apei potabile în Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, parte integrantă din prezenta hotărâre, după
cum urmează:

a)-Anexa 3-Programul de reabilitare și extindere a sistemului de alimentare cu apă potabilă din Aria
Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;

b)-Anexa 4.5.9-Principalele date ale utilizatorilor, branșamentelor și contorilor de apă potabilă din Aria
Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;

c)-Anexa 6-Datele utilizatorilor necontorizați din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;
d)-Anexa 7-Descrierea stațiilor de pompare-repompare cu turație variabilă starea fizică şi gradul de

automatizare a acestora din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;
e)-Anexa 8A-Caracteristicile reţelei de distribuţie a apei potabile din Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;
f)-Anexa 8B-Coordonatele și caracteristicile hidranților din rețelele de distributie a apei potabile din Aria

Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;
g)-Anexa 10-Planul rețelei de distribuție a apei potabile din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, cu

poziționarea obiectelor care-i aparțin;
h)-Anexa 11-Descrierea instalațiilor aferente activității de distribuție a apei potabile în Aria Delegată -

U.A.T. Orașul Ianca, starea fizică și gradul de automatizare ale acestora;
i)-Anexa 12-Graficul privind evoluția numărului de utilizatori branșați în ultimii 4 ani la sistemul public de

alimentare cu apă din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;
j)-Anexa 13-Variația prețului de vânzare a apei potabile în Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, conform

Strategiei de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor aprobată de Adunarea Generală a Asociației;
k)-Anexa 14-Variația gradului de încasare a prețului apei potabile facturate în ultimii 4 ani în Aria Delegată

- U.A.T. Orașul Ianca;
l)-Anexa 15-Graficul de variație a ratei de suportabilitate a prețului apei potabile în ultimii 5 ani în Aria

Delegată - U.A.T. Orașul Ianca.
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Art.4.-Modificarea și actualizarea Anexelor la Caietele de Sarcini ale activității de transport, înmagazinare
și de distribuție al apei potabile în Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca vor fi supuse aprobării Adunării
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila.

Art.5.-Se avizează modificarea și forma actualizată a unor Anexe la Caietul de Sarcini al activității de
colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, după
cum urmează:

a)-Anexa 1-Caracteristicile principale ale stațiilor electrice ce deservesc sistemul de canalizare din Aria
Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;

b)-Anexa 3-Programul de reabilitare și extindere a sistemului public de canalizare în Aria Delegată -
U.A.T. Orașul Ianca;

c)-Anexele 4A și 5A-Principalele date ale utilizatorilor și ale racordurilor cu elementele componente
pentru utilizatorii casnici (casă-curte) care beneficiază de activitatea de colectare, transport și evacuare a
apelor uzate;

d)-Anexele 4B și 5B-Principalele date ale utilizatorilor individuali din condominii (blocuri) care beneficiază
de activitatea de colectare, transport și evacuare a apelor uzate și ale racordurilor cu elementele
componente;

e)-Anexele 4C și 5C-Principalele date ale utilizatorilor și ale racordurilor cu elementele componente
pentru utilizatorii (agenți economici) care beneficiază de activitatea de colectare, transport și evacuare a
apelor uzate;

f)-Anexele 4D și 5D-Principalele date ale utilizatorilor și ale racordurilor cu elementele componente
pentru utilizatorii (instituții publice) care beneficiază de activitatea de colectare, transport și evacuare a apelor
uzate;

g)-Anexa 6-Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate și ale gurilor de scurgere
din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;

h)-Anexa 10-Graficul privind situația numărului de utilizatori racordați în ultimii 4 ani la sistemul public de
canalizare din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;

i)-Anexa 11-Graficele de variație a cantității de ape uzate, minimă, medie și maximă, aferente utilizatorilor
în ultimii 4 ani din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;

j)-Anexa 12-Variația tarifului  la serviciul public de canalizare în Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;
k)-Anexa 13-Variatia gradului de încasare a contravalorii prestării serviciului public de canalizare în ultimii

4 ani din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca.
Art.6.-Modificarea și actualizarea Anexelor la Caietele de Sarcini ale activității de colectare, transport și

evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca vor fi supuse aprobării
Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila.

Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit. g) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER LOCAL SECRETAR U.A.T.ORAȘ IANCA

Mirela   CAZACU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.55
din 29 august 2019

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
29 august 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29 august 2019;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ;
►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.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr.57/ 2019-privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Domnul consilier local Daniel-Ernest CHIRU este ales preşedinte de şedinţă
al Consiliului local al oraşului Ianca din data de 29 august 2019, care va semna hotărârile
adoptate 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 orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.123 alin.(1) și art.139
alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/ 2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Daniel-Ernest CHIRU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.56
din 29 august 2019

pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019 privind
transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului
administrat de consiliul local doamnei Spătaru Cristina Adriana, ca urmare a dobândirii în
proprietate a construcției edificate pe acest teren.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
august 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.11232/01.08.2019 a Instituției Prefectului privind necesitatea obținerii

avizului obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi
al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura
sistemului naţional de apărare, potrivit prevederilor art.10 alin.(1) lit.g) din O.U.G.nr.54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, act normativ în
vigoare la data adoptării hotărârii de concesiune a terenului în cauză;

►dispozițiile art.308 alin.(4) lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-
privind Codul administrativ;

►referatul de aprobare al primarului, raportul secretarului orașului și avizul comisiei de
specialitate nr.1 din cadrul consiliului local,

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019-privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I.-Hotărârea Consiliului Local nr.20/28.03.2019, privind transmiterea dreptului de
concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat de consiliul local
doamnei Spătaru Cristina Adriana, ca urmare a dobândirii în proprietate a construcției
edificate pe acest teren, se modifică și se completează după cum urmează:

1.-Partea introductivă a hotărârii se modifică și va avea următorul următorul cuprins:
„Având în vedere:
►cererea nr.11580/25.02.2019 a doamnei Spătaru Cristina Adriana, cu domiciliul în

municipiul Brăila, str.Gheorghe Manu nr.14, județul Brăila, prin care solicită preluarea
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drepturilor și obligațiilor din Contractul de concesiune nr.9671/06.12.2004 al terenului în
suprafață de 32 mp din domeniul public administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca,
str.Calea Brăilei nr.45B, adiacent blocului F2, înscris în Cartea Funciară nr.78745, aferent
construcției pe care pe care petenta a dobândit-o în proprietate prin Contractului de vânzare
nr.3732/28.12.2018, în urma procesului de lichidare judiciară a fostului concesionar al
terenului;

►dispoziţiile art.41 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea
construcţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au făcut obiectul
controlului de constituționalitate potrivit Deciziei Curții Constituționale nr.821/11.12.201,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.165/01.03.2019;

►dispoziţiile art.3, art.4 alin.(2), art.5 lit.b), art.7 și art.10 din O.U.G.nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea
nr.22/2007, respectiv ale art.2 și art.6 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare
Ordonanței aprobate prin HG nr.168/ 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate și caietul de sarcini,
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;”

2.-După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
"Art.11.-(1) În vederea completării documentației de concesiune a terenului, se va solicita

avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al
Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului
naţional de apărare, funcție de care se va actualiza contractul de concesiune.

(2) Avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale şi al Statului Major General va fi solicitat doar pentru suprafața de 32 mp din totalul
suprafeței de 370 mp evidențiată la poziția 142-Zona Casa de cultură din Inventarul bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al orașului Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002, cu
modificările și completările ulterioare."

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit. g) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Daniel-Ernest CHIRU Alexandru STERIAN



H O T Ă R Â R E A   Nr.57
din 29 august 2019

pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.47/29.05.2019 privind
transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului
administrat de consiliul local Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., ca urmare a
dobândirii în proprietate a construcției edificate pe acest teren.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
august 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.11232/01.08.2019 a Instituției Prefectului, transmisă în urma exercitării

controlului de legalitate asupra Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019, prin care s-a
concluzionat că este necesară obținerea avizului obligatoriu al Administraţiei Naţionale a
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea în
infrastructura sistemului naţional de apărare și în cazul schimbării concesionarului unui teren
din domeniul public, situație care se regăsește și în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local
nr.47/29.05.2019;

►dispozițiile art.308 alin.(4) lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-
privind Codul administrativ;

►referatul de aprobare al primarului, raportul secretarului și avizul comisiei de
specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019-privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I.-Hotărârea Consiliului Local nr.47/29.05.2019 privind transmiterea dreptului de
concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat de consiliul local
Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., ca urmare a dobândirii în proprietate a
construcției edificate pe acest teren, se modifică și se completează după cum urmează:

1.-Partea introductivă a hotărârii se modifică și va avea următorul următorul cuprins:
„Având în vedere:
►adresa nr.4/17.05.2019 a S.C. Roalexmas Impex S.R.L., cu sediul în orașul Ianca,

str.Gării nr.12, județul Brăila, prin care revine la adresele nr.2/07.03.2018, nr.3/13.04.2018 și
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nr.1/11.03.2019 cu solicitarea de concesionare a terenului din domeniul public administrat de
consiliul local, situat în Piața agro-alimentară din oraşul Ianca, str.Parcului nr.1D, cvartal 25,
parcela 1228, înscris în Cartea Funciară nr.78352-cu Numărul cadastral 78352, aferent
construcției cu destinația de spațiu comercial edificată pe acest teren, pe care a dobândit-o
în proprietate potrivit Procesului verbal de adjudecare a licitației nr.467 din 06.10.2015;

►dispoziţiile art.41 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea
construcţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supuse controlului de
constituționalitate potrivit Deciziei Curții Constituționale nr.821/11.12.2018, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.165/01.03.2019;

►dispoziţiile art.3, art.4 alin.(2), art.5 lit.b), art.7 și art.10 din O.U.G.nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea
nr.22/2007, respectiv ale art.2 și art.6 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare
Ordonanței aprobate prin HG nr.168/ 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi
planul de situaţie al terenului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local;”

2.-După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
"Art.11.-(1) În vederea completării documentației de concesiune a terenului, se va solicita

avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al
Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului
naţional de apărare, funcție de care se va actualiza contractul de concesiune.

(2) Avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale şi al Statului Major General va fi solicitat doar pentru suprafața de 55 mp din totalul
suprafeței de 5.910 mp evidențiată la poziția 184-Piața agroalimentară din Inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002, cu
modificările și completările ulterioare."

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit. g) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Daniel-Ernest CHIRU Alexandru STERIAN



H O T Ă R Â R E A   Nr.58
din 29 august 2019

pentru: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2019

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2019;

Având în vedere:

►adresa nr.9100/31.07.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Brăila, potrivit căreia prin H.G.nr.363/
2019 a fost alocată orașului Ianca suma de 121.000 lei de la bugetul de stat pentru finanţarea lucrărilor de
amenajare a grupului sanitar şi asigurarea cu utilităţi a acestuia la Școala Perișoru;

►adresa nr.45228/19.08.2019 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, potrivit căreia în
baza O.G.nr.12/2019, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, a fost alocată orașului Ianca
suma de 143.000 lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local;

►contractul de sponsorizare încheiat cu S.C. Add Global Design SRL pentru finanțarea activităților
cultural artistice și sportive dedicate Zilelor Orașului Ianca din 8-9 septembrie 2019, cu suma de 2.000 lei;

►dispoziţiile art.19 alin.(2) și art.82 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, rapoartele serviciului financiar contabil cu soluțiile de alocare/
repartizare/redistribuire a sumelor conform necesității de rectificare a bugetului local, precum și raportul
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1)
lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-(1) Bugetul orașului Ianca pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/11.04.2019-
cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:

a)-veniturile bugetului local pe anul în curs se majorează cu suma de 266.000 lei, din care:
a1)-143.000 lei în capitolul 11.02.06-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea

bugetului local;
a2)-121.000 lei în capitolul 42.02.14, sumă alocată pentru finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților

de învățământ preuniversitar de stat, din transferuri de la bugetul de stat-capitolul bugetar 55.02.15.;
a3)-2.000 lei în capitolul 370201-sume din donații și sponsorizări;
b)-cheltuielile bugetului local pe anul în curs se majorează cu suma de 145.000 lei, din care:
b1)-10.000 lei la secțiunea de dezvoltare pentru achiziția porților la terenul de fotbal al stadionului „Ștefan

Vrăbioru”, conform clasificației bugetare 51020103710130;
b2)-30.000 lei la secțiunea de funcționare cheltuieli materiale baze sportive conform clasificației bugetare

67020501200130 - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
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b3)-68.000 lei la capitolul transport-străzi, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, conform
clasificației bugetare 84020303200109;

b4)-2.000 lei la capitolul cultură, alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Zilele Orașului Ianca 2019,
conform clasificației bugetare 67020330203030;

b5)-10.000 lei la capitolul autorități publice, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, conform clasificației
bugetare 51020003203030;

b6)-10.000 lei la capitolul ordine publică, poliția locală-combustibil, conform clasificației bugetare
61020304200105;

b7)-5.000 lei la capitolul ordine publică, poliția locală-uniforme și echipament, conform clasificației
bugetare 61020304200501;

b8)-10.000 lei la capitolul sănătate-reparații mobilier, conform clasificației bugetare 660250502002;
b9)-121.000 lei la capitolul autorități publice, conform clasificației bugetare 512A01037103, pentru

achiziționarea și instalarea grupului sanitar modular la Școala Perișoru;
c)-veniturile bugetului local pe anul în curs, la secțiunea de autofinanțare, se majorează cu suma de

50.000 lei, din care:
c1)-30.000 lei la capitolul alte venituri, conform clasificației bugetare 361050, obținute din valorificarea

materialelor lemnoase din pădurile aflate în domeniul public al oraşului Ianca, potrivit H.C.L.nr.12/28.02.2019;
c2)-20.000 lei la capitolul venituri din concesiuni și închirieri, conform clasificației bugetare 36100530;
d)-cheltuielile bugetului local pe anul în curs, la secțiunea de autofinanțare, se majorează cu suma de

50.000 lei, din care:
d1)-10.000 lei pentru obiecte de inventar, conform clasificației bugetare 871050200530;
d2)-20.000 lei pentru materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, conform clasificației bugetare

871050200109;
d3)-20.000 lei pentru alte cheltuieli cu bunuri și servicii, conform clasificației bugetare 871050203030;
(2)-Veniturile suplimentare încasate din taxa de ocupare temporară a locurilor publice din parcul

orășenesc, pe perioada organizării și desfășurării Zilelor Orașului Ianca din 7-8 septembrie 2019, în limita
sumei de 20.000 lei, vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanțarea activităților cultural artistice și sportive
dedicate acestei sărbători.

Art.2.-Se diminuează cu suma de 20.000 lei cheltuielile din capitolul Transport-străzi, alte bunuri și servicii
pentru întreținere și funcționare, conform clasificației bugetare 84020303200130, și se aceeași sumă
Asociației de prietenie Ianca-La Chapelle sur Erdre în capitolul cultură, conform clasificației bugetare
670203305911, pentru finanțarea cheltuielilor de transport, cazare și masă ale delegațiilor din Franța, Polonia
și Moldova invitate la Zilele Orașului Ianca din perioada 6-10 septembrie 2019

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează primarul, prin serviciul financiar-
contabil din subordine, care va opera modificările în bugetul local potrivit prevederilor art.1.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Daniel-Ernest CHIRU Alexandru STERIAN



H O T Ă R Â R E A   Nr.59
din 29 august 2019

privind: aprobarea finanțării proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță” al
Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de
performanţă››;

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
august 2019;

Având în vedere:
►Raportul nr.16986/21.08.2019 al comisiei pentru selectarea proiectelor sportive în

vederea atribuirii contractelor de finanţare în anul 2019, potrivit căruia proiectul sportiv
„Fotbalul local-tradiție și performanță” al Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul
programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››, a fost selectat ca eligibil și propus
pentru finanțare;

►Referatul de aprobare al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din
cadrul consiliului local, în cazul de față nemaifiind necesar raportul vreunui compartiment de
specialitate, fiind suplinit de raportul comisiei de selectare a proiectelor;

În conformitate cu prevederile:
►Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
►Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G.nr.1447/2007, cu

modificările și completările ulterioare;
►Ordinului Ministerului Tineretului si Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din

fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările
ulterioare;

►Regulamentului de acordare a  finanţării pentru programe/proiecte sportive din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 34/25.04.2019;
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b),  alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.f), art.139
alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-
privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se aprobă finanțarea proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță” al
Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de
performanţă››, în limita sumei de 200.000 lei, conform bugetului prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-(1) Finanțarea proiectului sportiv prevăzut la art.1 își va produce efectele juridice
prin intermediul contractului de finanțare, întocmit conform anexei nr.10 la Regulamentul de
acordare a  finanţării pentru programe sportive din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr 34/25.04.2019.

(2) Pe echipamentul de prezentare și de joc al Clubului Sportiv Viitorul Ianca se va aplica
stema orașului și se va înscrie Consiliul Local Oraș Ianca, astfel încât să fie vizibile și din
zona tribunelor.

Art.3.-Se împuternicește Primarul orașului Ianca, domnul Chiriță Fănel George, să
semneze contractul de finanțare a proiectului sportiv cu reprezentanții Clubului Sportiv
Viitorul Ianca.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Daniel-Ernest CHIRU                                                                 Alexandru STERIAN



H O T Ă R Â R E A   Nr.60
din 26 septembrie 2019

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
26 septembrie 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
26 septembrie 2019;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;
►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.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin
O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Domnul consilier local Viorel CIUCAȘU este ales preşedinte de şedinţă al
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 26 septembrie 2019, care va semna
hotărârile adoptate 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 orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.123 alin.(1) și art.139
alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/ 2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.61
din 26 septembrie 2019

privind: constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcție al domnului Racu
Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, consilier local ales
pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie
2019;

Având în vedere:
►demisia domnului Racu Ștefan din calitatea de consilier local în funcție, ales în cadrul

Consiliului local al orașului Ianca la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pe lista Partidului Social
Democrat, înregistrată la Primăria orașului Ianca sub nr.17475/06.09.2019;

►dispoziţiile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(6) teza I, alin.(7) teza I, alin.(10) și alin.(17) teza I din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.
nr.63/2019;

►referatul constatator comun al primarului și secretarului orașului, precum şi raportul comisiei de
specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Consiliul local al oraşului Ianca constată încetarea de drept a mandatului de consilier
local în funcţie al domnului Racu Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare
a demisiei din data de 6 septembrie 2019.

(2) Consiliul al oraşului Ianca constată vacantarea locului de consilier local ocupat de domnul
Racu Ștefan, urmând a se valida mandatul de consilier local în funcţie al următorului supleant declarat
ales pe lista de candidați a Partidului Social Democrat-Organizația Județeană Brăila, potrivit
prevederilor art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, coroborate cu dispozițiile art.602 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) și alin.(6) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.62
din 26 septembrie 2019

privind: validarea mandatului de consilier local în funcție al domnului Ungureanu Cătălin în cadrul Consiliului
Local al Orașului Ianca, următorul consilier local supleant declarat ales la alegerile locale din data de 5 iunie
2016 pe lista Partidului Social Democrat.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2019;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.61/26.09.2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de

consilier local în funcţie al domnului Racu Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca
urmare a demisiei, precum şi declararea locului vacant;

►dispoziţiile art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, coroborate cu dispozițiile art.602 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin
O.U.G.nr.63/2019;

►adresa nr.188/13.09.2019 a Partidului Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Brăila, prin care se
confirmă apartenența politică și se solicită validarea mandatului de consilier local în funcţie al domnului
Ungureanu Cătălin, următorul consilier local supleant declarat ales pe lista acestui partid la alegerile locale
din data de 5 iunie 2016;

►tabelul cu propuneri de candidaturi pentru funcţia de consilier local al Partidului Social Democrat-
Organizaţia Judeţeană Brăila, înregistrat la nr.12/19.04.2016 de către Circumscripţia nr.3 Ianca, precum şi
Hotărârea Consiliului Local nr.35/27.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali, potrivit cărora
ultimul mandat de consilier în funcţie validat de pe lista acestui partid este cel al domnului Sterpu George,
iar următorul candidat care nu a obţinut mandatul de consilier local în funcţie, fiind declarat ales consilier
supleant pe această listă la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, este domnul Ungureanu Cătălin;

►referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în
cadrul Consiliului local al oraşului Ianca la alegerile locale din 5 iunie 2016;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(6) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Începând cu data prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local în funcţie al domnului
Ungureanu Cătălin în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca, urmând a face parte din comisia de specialitate
nr.3 pentru muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale,  culte, învăţământ, sănătate, familie, protecţie
copii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) și alin.(6) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.63
din 26 septembrie 2019

privind: propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar al
Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, din spațiu de învățământ în spațiu necesar înființării
serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››, prevăzute în
Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie
2019;

Ținând cont de observațiile din adresa nr.9278/31.07.2019 a Direcției Patrimoniu și Investiții din
cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, făcute la solicitarea noastră de obținere a avizului conform
prin adresa nr.15274/24.06.2019, transmisă în baza Hotărârii Consiliului Local nr.18/28.03.2019 de
schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin
Angelescu›› din orașul Ianca, în scopul înființării unor servicii sociale din gama celor prevăzute în
Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015;

Faptul că pe terenul în suprafață de 3.135 mp, propus a i se schimba destinația odată cu clădirea
fostului internat, se află și construcțiile notate în Cartea Funciară cu C5 și C6 în care a funcționat
centrala termică cu anexa acesteia, dezafectate și propuse spre demolare, ceea ce presupune
efectuarea unor expertize tehnice în vederea obținerii avizului conform necesar desființării lor;

Pentru că toate aceste demersuri ar întârzia nepermis de mult procedurile de înființare a serviciilor
sociale, promovarea unor proiecte de finanțare nerambursabilă și elaborarea bugetului local pe anul
viitor pentru alocarea fondurilor de cofinanțare necesare reabilitării și dotării clădirii, se impune
reducerea suprafeței de teren aferente obiectivului la 1.553 mp, care să excludă de la avizare în
această etapă construcțiile C5 și C6, urmând ca acestea să facă obiectul unei acțiuni separate;

Deoarece pe raza orașului Ianca nu mai există și nu mai dispunem de un alt imobil adecvat
scopului propus, pentru faptul că internatul nu mai este utilizat de peste 4 ani și se află într-o continuă
stare de degradare, iar costurile pentru lucrările de reabilitare a acestei construcții sunt cu mult sub
cele necesare construirii uneia noi, coroborate cu alte cheltuieli inutile pentru conservarea clădirii,
susținem ferm soluția schimbării destinației acestui imobil; .
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Din aceste considerente și având în vedere:
►Decizia nr.2042/28.09.2018 a Ministrului Muncii și Justiției Sociale pentru emiterea

Certificatului seria AF-Nr.005903/28.09.2018, privind acreditarea Primăriei orașului Ianca-Direcția de
asistență socială ca furnizor de servicii sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 pentru
asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

►faptul că în procesul de acreditare, conform prevederilor art.8 alin.(6) lit.c) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 aprobate prin H.G.nr.118/2014, furnizorul acreditat este
obligat ca în maxim 3 ani de la data emiterii certificatului, sub sancțiunea retragerii acreditării, să
înființeze și să acorde noi servicii sociale cu licență de funcționare din gama celor prevăzute în
Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015;

►pentru necesitatea respectării angajamentul dat și implicit a menținerii acreditării, se propune
înființarea serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››, cu
scopul principal de a acorda îngrijire și asistență pentru persoanele vârstnice, pentru persoanele fără
adăpost sau pentru copiii străzii, prin următoarele activități/servicii principale: educare, reintegrare
familială şi comunitară, cazare pe perioadă determinată sau cazare pe timp de noapte, masă, inclusiv
preparare hrană caldă, îngrijiri medicale inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi
informare, orientare vocaţională, pază, alte activităţi administrative, etc.;

►adresa nr.3872/06.09.2019 privind acordul Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic
‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pentru schimbarea destinaţiei imobilului în care a funcționat
internatul școlar, precum și clarificările date de liceu prin adresa nr.3732/28.08.2019 ca urmare  a
solicitării Direcției de Patrimoniu și Investiții din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale;

►dispoziţiile art.112 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu prevederile
Procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor
şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia,
aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Științifice nr.5819/2016;

►referatul de aprobare al primarului, memoriul justificativ al direcției de asistență socială și
serviciului de urbanism din cadrul primăriei, cu detaliile caracteristicilor tehnice ale imobilului, precum
şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(7) lit.b), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se propune schimbarea destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar al
Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” din orașul Ianca, județul Brăila, din spațiu de învățământ în
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spațiu necesar înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de
urgență››, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr.867/2015.

(2) Imobilul prevăzut la alin.(1) este format din clădirea C4 și terenul aferent în suprafață de 1.553
mp, înscris în Cartea Funciară Nr.75831 a U.A.T Orașul Ianca-domeniul public, Cvartal 4-Parcela
157, str.Calea Brăilei nr.167, județul Brăila.

(3) Datele de identificare și caracteristicile tehnice ale imobilului, precum și suprafețele aferente
celor două servicii sociale, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Schimbarea destinaţiei imobilului prevăzut la art.1 se face după obținerea avizului conform
al Ministerului Educaţiei Naționale, care va fi solicitat prin grija primarului.

Art.3.-Indicatorii tehnico economici pentru lucrările de modernizare a imobilului, în vederea
înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență, vor fi
elaborați și aprobaţi după obţinerea avizului conform, dată la care vor fi stabilite şi sursele finale de
finanţare a lucrărilor, precum și cele de funcționare a serviciilor sociale.

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

Art.5.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.18/
28.03.2019.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

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

Nr.17301/30.08.2019

MEMORIU JUSTIFICATIV

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.18/28.03.2019 s-a propus schimbarea destinaţiei
imobilului în care a funcționat internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››
din orașul Ianca, județul Brăila, în scopul înființării serviciului social ‹‹Centru de primire în regim
de urgență››.  În baza acestei hotărâri am obținut ulterior acordul consiliului de administrație al
Inspectoratului Școlar Județean Brăila, emis cu adresa nr.3659/08.05.2019 după care am
solicitat avizul conform al Ministerului Educaţiei Naționale prin adresa nr.15274/24.06.2019;

Ca răspuns la solicitarea noastră, prin adresa nr.9278/31.07.2019, Direcția Patrimoniu și
Investiții din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale a făcut câteva observații și a cerut anumite
clarificări în privința schimbării destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar al
Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, pentru înființarea acelui serviciu social. Informațiile
cu privire la structura unității de învățământ, la baza materială a acesteia și la securitatea/
siguranța procesului de învățământ, ne-au fost furnizate de conducerea Liceului Teoretic
‹‹Constantin Angelescu›› prin adresa nr.3732/28.08.2019, la care venim cu detalii
suplimentare pe parcursul prezentului memoriul justificativ în ceea ce privește respectarea
prevederilor Legii nr.35/2007, privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;

Peste toate acestea însă, Direcția Patrimoniu și Investiții a constatat că pe terenul în
suprafață de 3.135 mp, propus inițial a i se schimba destinația odată cu clădirea fostului
internat, se află și cele două construcții notate în Cartea Funciară cu C5 și C6 în care a
funcționat centrala termică cu anexa acesteia, ambele dezafectate și propuse spre demolare,
ceea ce ar presupune efectuarea unor expertize tehnice în vederea obținerii avizului conform
și pentru desființarea acestora;

Pentru că aceste demersuri ar întârzia nepermis de mult procedurile de înființare a
serviciilor sociale, prin promovarea unor proiecte de finanțare nerambursabilă și elaborarea
bugetului local pe anul viitor pentru alocarea fondurilor de finanțare/cofinanțare necesare
reabilitării și dotării clădirii, soluția pe care o propunem este aceea de reducere a suprafeței
de teren aferente obiectivului de la 3.135 mp la 1.553 mp (suficientă și aceasta pentru
funcționarea lui), care să excludă de la avizare în această etapă construcțiile C5 și C6, urmând
ca acestea să facă obiectul unei acțiuni separate;

În continuare ne menținem ferm pe soluția schimbării destinației clădirii fostului internat
școlar, pentru că pe raza orașului Ianca nu mai există și nu mai dispunem de un alt imobil
adecvat scopului propus, pentru faptul că internatul nu mai este utilizat de peste 4 ani și se
află într-o continuă stare de degradare (care necesită cheltuieli inutile de conservare pe care
nu mai suntem dispuși să le alocăm), iar costurile pentru lucrările de reabilitare a acestei
construcții sunt cu mult sub cele necesare construirii uneia noi;
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Ținând cont de observațiile Direcției Patrimoniu și Investiții, în procedura de adoptare a
unei noi hotărâri cu propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcţionat
internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, județul Brăila,
din spațiu de învățământ în spațiu necesar înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni››
și ‹‹Centru de primire în regim de urgență›› prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G.
nr.867/2015, Primarul orașului Ianca, Direcția de asistență socială și Serviciul de urbanism din
cadrul Primăriei supunem atenției Consiliului Local al Orașului Ianca, Inspectoratului Școlar
Județean Brăila și Ministerului Educației Naționale, următoarele:

►în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul
serviciilor sociale, prin Decizia nr.2042/28.09.2018 a Ministrului Muncii și Justiției Sociale,
Primăria orașului Ianca-Direcția de Asistență Socială a fost acreditată ca furnizor de servicii
sociale, scop în care a fost emis Certificatul seria AF-nr.005903/28.09.2018, cu valabilitate 3
ani de la data emiterii;

►în procesul de acreditare, conform prevederilor art.8 alin.(6) lit.c) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 aprobate prin H.G.nr.118/2014, furnizorul
acreditat s-a obligat ca în maxim 3 ani de la data emiterii certificatului, sub sancțiunea retragerii
acreditării, să înființeze și să acorde servicii sociale cu licență de funcționare din gama celor
prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015;

►din nou, pentru a respecta angajamentul luat și a nu risca retragerea acreditării, se
propune înființarea serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim
de urgență››, cu scopul principal de a acorda îngrijire și asistență pentru persoanele vârstnice,
pentru persoanele fără adăpost sau pentru copiii străzii, prin următoarele activități/servicii
principale: educare, reintegrare familială şi comunitară, cazare pe perioadă determinată sau
cazare pe timp de noapte, masă, inclusiv preparare hrană caldă, îngrijiri medicale
inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi informare, orientare vocaţională,
pază, alte activităţi administrative, etc.;

►locația vizată pentru înființarea acestor servicii sociale este imobilul fostului internat
școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, la care am primit iarăși acordul consiliului
de administraţie pentru schimbarea destinaţiei acestuia, potrivit adresei nr.3872/06.09.2019,
necesar adoptării hotărârii consiliului local și efectuării unui nou demers în vederea obținerii
acordului consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Brăila și a avizului
conform al ministerului de resort, conform Procedurii aprobate prin Ordinul Ministrului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Științifice nr.5819/2016;

►imobilul care face obiectul hotărârii consiliului local este înscris în Cartea Funciară
Nr.75831 a U.A.T Oraș Ianca-domeniul public, Cvartal 4-Parcela 157, str.Calea Brăilei nr.167,
județul Brăila, fiind compus din construcția C4 și teren aferent în suprafață de1.553 mp;

►datele de identificare și caracteristicile tehnice ale imobilului, precum și suprafețele
aferente celor două servicii sociale sunt prevăzute în anexa la prezentul memoriu justificativ,
care se constituie ca anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.63/26.09.2019 privind
propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului din spațiu de învățământ în spațiu necesar
înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››;

►în orașul Ianca funcționează Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› cu un număr de
989 elevi în toate ciclurile (din care 59 sunt din alte localități) și Liceul Tehnologic ‹‹Nicolae
Oncescu›› cu un număr de 546 elevi în toate ciclurile (din care 98 sunt din alte localități), însă
începând cu anul 2004, când au fost achiziționate primele mijloace de transport ale elevilor de
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la domiciliu către unitățile de învățământ și retur, elevii de liceu din alte localități au preferat
naveta, astfel că internatul școlar a fost din ce în ce mai puțin solicitat, iar din anul 2015 a fost
închis definitiv. Asta s-a întâmplat și pe fondul reducerii semnificative a numărului elevilor din
alte localități care studiau la acest liceu, iar cei care au mai rămas nu mai doresc cazare pentru
că au la dispoziție transportul gratuit cu mijloacele de transport asigurate de primăriile de la
domiciliul lor, sau li se decontează cheltuielile de transport efectuat de operatorii din sistemul
privat;

►așa cum a precizat și conducerea liceului în adresa nr.906/12.02.2019, solicitată la
adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.18/28.03.2019, reluăm și confirmăm la rândul nostru
că nu au existat și nu există solicitări din partea altor unităţi de învăţământ pentru acest imobil,
că de la data edificării și până în prezent nu a beneficiat de fonduri alocate de la bugetul de
stat, fiind în același stadiu de la data construirii. În toată această perioadă s-au efectuat doar
lucrări de reparații curente, zugrăveli și igienizări anuale doar la interior, cu fonduri alocate de
la bugetul local sau din fondurile liceului;

►construcția și terenul aferent nu au fost naționalizate sau preluate abuziv, nu au făcut și
nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată, sau de restituire
în temeiul actelor normative cu caracter special privind fond funciar, respectiv celor care
reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada
6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini și nu fac obiectul vreunui litigiu
aflat pe rolul instanțelor judecătorești, făcând permanent parte din domeniul public al orașului
Ianca de la edificare și până în prezent;

►indicatorii tehnico economici pentru lucrările de modernizare a imobilului, în vederea
înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››
prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015, vor fi elaborați și aprobaţi după
obţinerea avizului conform, dată la care vor fi stabilite şi sursele finale de finanţare a lucrărilor
și de funcționare a serviciilor, cu precizarea că va fi efectuată o separare/grănițuire, printr-un
gard, a noului obiectiv de restul incintei Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, precedată
de o dezmembrare a terenului pe care este situat fostul internat, astfel încât să nu fie perturbat
procesul educativ, fiecare instituție urmând a avea intrări separate/acces diferit.

De altfel, Direcția Patrimoniu și Investiții a insistat pe acest aspect în adresa nr.9278/
31.07.2019, motiv pentru care confirmăm la rândul nostru că:

1.-siguranța celor 222 de elevi de nivel liceal care studiază în clădirea C1 din acea incintă
nu este afectată sub nicio formă de înființarea noilor servicii sociale, ci dimpotrivă va fi o
măsură suplimentară de securitate deoarece imobilul va avea la rându-i asigurată paza cu
personal angajat permanent, 24 din 24 de ore, pentru că așa prevăd normele de funcționare
și normativele de personal în cazul centrelor de servicii medico-sociale;

2.-Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› are la rându-i asigurată paza cu personal
angajat permanent și dispune de sisteme de supraveghere și acces;

3.-în plus, pe parcursul programului școlar, la toate unitățile de învățământ de pe raza
orașului Ianca, inclusiv la acest liceu, patrulează un echipaj al Poliție Locale din subordinea
Consiliului Local Ianca, în colaborare cu organele statale ale poliției și jandarmeriei din oraș.

În concluzie, la nivelul acestei unități de învățământ sunt și vor fi respectate întocmai
prevederile și cerințele Legii nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ,
nefiind înregistrat până în prezent vreun eveniment de insecuritate.
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Acum, având în vedere concluziile Direcției Patrimoniu și Investiții din cadrul Ministerului
Educaţiei Naționale, acelea că avizul conform nu se poate emite pentru o perioadă mai mare
de 5 ani, revenim și spunem că noua destinație propusă pentru acest imobil se încadrează în
prevederile art.3-pct.3 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea
destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Științifice nr.5819/2016.

Se poate constata că schimbarea destinației acestui imobil se poate face pe o perioadă
nedeterminată-potrivit art.5 sau art.8 din Procedură, fie pe o perioadă de 10 de ani-conform
prevederilor art.4 lit.e) din același act normativ. Perioada de 5 ani ar fi de departe insuficientă,
pentru că este foarte posibil ca primii doi-trei ani să fie necesari întocmirii documentațiilor
tehnico economice, promovării proiectelor de atragere a fondurilor nerambursabile, de licitații-
contestații și finalizare a lucrărilor, de obținere a avizelor și acreditării  serviciilor, etc.

De aceea insistăm pentru emiterea avizului conform pe o perioadă nedeterminată sau cel
puțin 10 de ani.

Oricum, în situația în care în perioada celor 3 ani de la acreditarea Direcției de asistență
socială din cadrul primăriei ca furnizor de servicii sociale, nu se vor finaliza lucrările de
reabilitare a clădiri și procedurile de înființare și funcționare a serviciilor sociale în imobilul
despre care facem vorbire, ca o obligație de menținere și prelungire a acreditării, vom analiza
posibilitatea înființării unui serviciu social care presupune existența unei singure camere, cel
mult două, din gama celor prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015, în
clădirea actualei Unități de Asistență Medico Socială, astfel încât să respectăm obligația
asumată și implicit menținerea acreditării, însă dorința înființării celor două servicii sociale
principale în fostul internat școlar rămâne fermă.

PRIMARUL ORAȘULUI IANCA, DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ,
CONSILIER SUPERIOR

FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ EMILIA CARAMAN

SERVICIUL DE URBANISM,
CONSILIER SUPERIOR

MIOARA DOGĂRESCU
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Anexă la H.C.L. Nr.63/26.09.2019

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE IMOBILULUI

Imobilul în care a funcționat internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››
din orașul Ianca, județul Brăila, care face obiectul hotărârii consiliului local cu propunerea de
schimbare a destinației acestui imobil, în scopul înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru
bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență›› prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin
H.G. nr.867/2015, este înscris în Cartea Funciară Nr.75831 a U.A.T Ianca-domeniul public,
Cvartal 4-Parcela 157, Orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Județul Brăila, fiind compus din
construcția C4  și teren aferent în suprafață de 1.553 mp;

Construcția C4 a fost edificată în anul 1976 în regim de înălțime P+1, având suprafața
construită la sol de 511 mp și  suprafața construită desfășurată de 1.017 mp, întreg imobilul
făcând parte din domeniul public al oraşului Ianca, fiind evidenţiat la poziţia nr.203 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ianca, atestat prin Hotărârea Guvernului
nr.363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Clădirea este formată din 9 camere/dormitoare, din care 7 cu suprafața de 61,91 mp pentru
16 paturi, una cu suprafața de 48,58 mp tot pentru 16 paturi, iar ultima cu suprafața de 30,16
mp pentru 8 paturi. De asemenea are un oficiu cu suprafața de 29,36 mp, două grupuri
sanitare-câte unul pe fiecare nivel, o cameră a pedagogului, precum și trei camere pentru
birouri administrative;

Clădirea este racordată la sistemul public de apă și canalizare, are instalația electrică
reabilitată în anul 2012, la fel ca și instalația termică interioară, însă necesită lucrări de reparații
interioare și exterioare, zugrăveli și finisaje. Pereţii sunt din plăci de beton prefabricate,
fundație din beton, tâmplărie exterioară şi interioară din lemn și PVC și acoperiș tip terasă
necirculabilă, care va fi însă înlocuit cu un acoperiș tip șarpantă, în două ape.

Pagina 1 din 2

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



Terenul aferent construcţiei are suprafaţa de 1.553 mp, face parte de asemenea din
domeniul public al oraşului Ianca, urmând a fi dezlipit și grănițuit din suprafața totală de 23.418
mp, fiind evidenţiat la aceeași poziție cu clădirea, nr.203, din Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al oraşului Ianca atestat prin H.G.R. nr.363/2002, cu modificările și
completările ulterioare;

Serviciul social ‹‹Cămin pentru bătrâni›› se va înființa la parterul clădirii, cu suprafața
construită de 511 mp și suprafața utilă de 451,83 mp, unde numărul estimat de paturi/
beneficiari va fi de până la 40, iar accesul se va face prin intrarea/ușa din partea vestică a
clădirii;

La etaj se va înființa serviciul social ‹‹Centru de primire în regim de urgență››, cu suprafața
construită de 506 mp și suprafața utilă de 440,11 mp, unde numărul estimat de paturi/
beneficiari va fi de până la 80, iar accesul se va face prin ușa/intrarea și scara din partea estică
a clădirii;

Terenul aferent construcţiei, cu suprafaţa de 1.553 mp, va fi utilizat în comun pentru
parcare, aprovizionare, etc., de beneficiarii și personalul celor două servicii sociale.

Vecinii imobilului despre care am făcut vorbire, sunt:
la Nord - Clădirile C2, C5 și C6, sediul fostului Gimnaziu și fostele centrale termice;
la Sud - Str. Calea Brăilei;
la Est - Str. Viilor;
la Vest - Clădirea C1, sediul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››.

PRIMARUL ORAȘULUI IANCA, SERVICIUL DE URBANISM,
CONSILIER SUPERIOR

FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ MIOARA DOGĂRESCU
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H O T Ă R Â R E A   Nr.64
din 26 septembrie 2019

pentru: modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ianca,
județul Brăila, administrat de consiliului local, aprobat prin H.C.L. nr.25/10.05.2001.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 26
septembrie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.11232/01.08.2019 a Instituției Prefectului referitoare la necesitatea obținerii

avizului obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi
al Statului Major General, privind încadrarea în infrastructura sistemului naţional de apărare
a terenului intravilan care a făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019;

►existența unei situații similare în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.47/29.05.2019,
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului
Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., situat în Piața agroalimentară din orașul
Ianca, ambele hotărâri fiind supuse modificării și completării în ședința consiliului local din
data de 29.08.2019 în scopul obținerii avizului A.N.R.S.P.S.;

►prevederile art.1 alin.(2) din Ghidul pentru acordarea de către Administraţia Naţională
a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea obiectului concesiunii
în infrastructura sistemului naţional de apărare, aprobat prin Ordinul Președintelui
A.N.R.S.P.S. nr.574/03.09.2019, potrivit cărora în situaţia concesionării unei părţi dintr-un
bun concedentul nu solicită aviz pentru întreg bunul dacă acea parte din bun a fost transcrisă
în carte funciară nouă, cu menţionarea unui nou număr cadastral, așa cum este în cazul celor
două terenuri, dar care implică modificarea Inventarului în sensul înscrierii distincte a
suprafețelor pentru care se solicită avizele;

►dispozițiile art.308 alin.(4) lit.g) și art.607 alin.(4) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

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

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1)
lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ,
completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al oraşului Ianca
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.25/10.05.2001 și atestat prin H.G.nr.363/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
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Secţiunea I- Bunuri imobile

1.-se modifică coloana nr.3 de la poziția nr.142 și va avea următorul cuprins:
”a)-Zona Stadion, Suprafață 800 mp;
b)-Zona Cantina Fabrica de zahăr, Suprafață 600 mp;
c)-Zona Piața agroalimentară, Suprafață 570 mp;
d)-Zona Liceu Nicolae Oncescu, Suprafață 90 mp;
e)-Zona Str.Gării, Suprafață 328 mp;
f)-Zona Centrala Termică, Suprafață 258 mp;
g)-Zona Spital, Suprafață 240 mp;
h)-Zona Bloc B1, Suprafață 80 mp;
i)-Zona Bloc A, Suprafață 40 mp;
j)-Zona Casa de cultură, Suprafață 338 mp;
k)-Zona adiacentă Bloc F2, Calea Brăilei nr.45B, Suprafață 32 mp (din care 8 mp teren

aferent Bloc F2);
l)-Zona Bloc C, Suprafață 240 mp;”

2.-se modifică suprafața totală de 5.910 mp de la coloana nr.3 a poziției 184, astfel:
„a)-Suprafaţă teren 5.855 mp, din care suprafaţă asfaltată 855 mp și suprafaţă

neamenajată 5.000 mp; vecinătăţi: N - Str. Brăilei, S - str. Nicolae Oncescu, V - Str. Parcului,
E - proprietar particular, pavilion administrativ: Sc = 99 mp, Su = 79,9 mp, fundaţie beton
armat, pereţi din cărămidă, planşeu lemn placat cu rigips, şarpantă lemn, învelitoare tablă,
nr. camere = 5, 2 grupuri sanitare = 5 cabine, hală brânzeturi Sc = 54 mp, Su = 51 mp,
închideri perimetrale cu termopan;

b)-Suprafață teren 55 mp, pentru amplasare/edificare spațiu comercial, str.Parcului nr.1D,
cvartal 25, parcela1228.”

Art.2.-La inventarierea anuală pentru atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniului public al oraşului Ianca, comisia specială constituită în acest scop va avea în
vedere modificările prevăzute la art.1.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.65
din 26 septembrie 2019

privind: trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea consiliului local a unui teren
aflat la dispoziția comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor,
nerevendicat și neatribuit celor îndreptățiți potrivit legii.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
septembrie 2019;

Având în vedere:
►Referatul nr.17655/12.09.2019 al Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate privată

asupra terenurilor, prin care se propune trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în
administrarea consiliului local a unui teren aflat la dispoziția comisiei, nerevendicat și neatribuit celor
îndreptățiți potrivit legii, situat în orașul Ianca, str.Nicolae Oncescu nr.20, cvartal 21, parcela nr.969;

►dispozițiile art.31 alin.(2), coroborate cu cele ale art.36 alin.(5) și (51) din Legea fondului funciar
nr.18/199-republicată, cu modificările și completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea consiliului
local a terenului în suprafață de 1.722 mp, aflat la dispoziția comisiei locale de stabilire a dreptului
de proprietate privată asupra terenurilor, nerevendicat și neatribuit celor îndreptățiți potrivit legii,
situat în orașul Ianca, str.Nicolae Oncescu nr.20, cvartal 21, parcela nr.969.

(2) Terenul este identificat prin Planul de amplasament și delimitare, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător Inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Ianca.

Art.2.-După înscrierea terenului în cartea funciară a orașului Ianca, se va elabora și se va supune
aprobării consiliului local documentația pentru organizarea licitației publice în vederea concesiunii
terenului pentru construirea de locuințe și anexe gospodărești.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca, prin
serviciul de urbanism și cadastru.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.66
din 26 septembrie 2019

privind: exercitarea dreptului de preempțiune al Orașului Ianca asupra imobilului supus vânzării, format din
teren liber de construcții în suprafață de 1.304 mp, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Brăilei, cvartal 16,
parcela 631, limitrof centralei termice nr.2, înscris în Cartea Funciară nr.76051.

Consiliul local al orașului Ianca, judeţul Braila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2019;
Având în vedere:
►notificarea domnului Todirică Alexandru, cu domiciliul în mun.București, str.Năsăud nr.68, bl.86, sc.D,

ap.14, Sector 5, înregistrată la Primăria orașului Ianca sub nr.17351/02.09.2019, privind intenția de vânzare
a imobilului format din cota de 2/3 din suprafața de 1.304 mp teren liber de construcții, situat în intravilanul
orașului Ianca, cvartal 16, parcela 631, limitrof centralei termice nr.2, înscris în Cartea Funciară nr.76051 și
deținut în coproprietate/indiviziune cu moștenitorii Todirică Daniela, Lauric Julieta-Ecaterina și Anghel Elena;

►oportunitatea dar și necesitatea achiziționării acestui teren în scopul menținerii în continuare în acea
zonă a serei pentru producerea răsadurilor de flori de către Direcția Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului Local, cu posibilitatea extinderii ei prin cumpărarea în viitor și a cotei de 1/3 din acest teren;

►dispozițiile art.1730 alin.(1) și art.1732 alin.(4) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu atribuțiile/obligațiile prevăzute la art.129 alin.(4) lit.f)
și alin.(7) lit.k) și n) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcției Serviciilor Publice, precum şi avizele
comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă exercitarea dreptului de preempțiune al Orașului Ianca asupra imobilului format din teren
liber de construcții în suprafață de 1.157 mp, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16,
parcela 631, înscris în Cartea Funciară nr.76051, limitrof centralei termice nr.2 aflate în domeniul public al
orașului administrat de consiliul local.

Art.2.-(1) Se împuternicește Primarul Orașului Ianca să constituie o comisie în vederea negocierii prețului
de cumpărare al terenului prevăzut la art.1.

(2) Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local în comisia de negociere, ca membri titulari,
consilierii locali Mariana-Luminița Anghelache și Liviu Dragomir, iar ca membri supleanți consilierii locali
Viorel Ciucașu și Florea Lupu.

Art.3.-Pe baza procesului-verbal de negociere și a celorlalte documente justificative, se va supune
aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind alocarea fondurilor și achiziționarea terenului.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.67
din 26 septembrie 2019

privind: aprobarea  Protocolului de colaborare cu S.C. Greenpoint Management S.A., în
vederea acoperirii costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul public
de salubrizare al U.A.T. Oraș Ianca.

Consiliul local al orașului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
septembrie 2019;

Având în vedere propunerea de colaborare în scopul acoperirii costurilor nete pentru
deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul public de salubrizare al U.A.T. Oraș Ianca,
transmisă de S.C. Greenpoint Management S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Șoseaua
București-Ploiești, nr. 9-13, etaj 6, birou 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu
nr.J40/1953/22.02.2017, CUI 37081063,  autorizată de Ministerul Mediului prin Licența de
operare nr.2/2019 pentru a implementa răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje la
nivel național;

În conformitate cu prevederile:
►Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006-republicată, cu modificările

ulterioare;
►Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006-republicată, cu modificările

ulterioare;
►Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată

prin Legea nr.105/ 2006, cu modificările și completările ulterioare;
►Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;
►Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de

ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
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Văzând referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcției Serviciilor
Publice, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.g), alin.(7) lit.i) și alin.(9) lit.a)
și art 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin
O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Protocolul de colaborare cu S.C. Greenpoint Management S.A.
București, în vederea acoperirii costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin
serviciul public de salubrizare al U.A.T. Oraș Ianca, conform Anexei nr.1.

(2) Se împuternicește primarul orașului Ianca să semneze Protocolul de colaborare
aprobat potrivit alin.(1).

Art.2.-În vederea punerii în aplicare a prevederilor Protocolului de colaborare, referitoare
la raportările lunare/anuale privind deșeurile colectate, se aprobă conversia unității de măsură
a cantităților de deșeuri municipale colectate, din lei/mc în lei/to, potrivit Anexei nr.2.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Serviciilor
Publice din subordinea Consiliului Local, operatorul serviciului public de salubrizare al U.A.T.
Oraș Ianca.

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

Art.5.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.68
din 26 septembrie 2019

pentru: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.53/11.07.2019 privind darea în folosință
gratuită a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca, pe termen limitat, Clubului Sportiv ‹‹Viitorul››
Ianca, precum și aprobarea organizării licitației publice pentru închirierea stadionului în
același scop.

Consiliul local al orașului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
septembrie 2019;

Având în vedere adresa nr.12591/29.08.2019 a Instituției Prefectului, prin care se solicită
revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.53/11.07.2019 privind darea în folosință gratuită a
Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca, pe termen limitat, Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca,
motivată de faptul că noul Cod administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019 nu mai permite
atribuirea în folosință gratuită a bunurilor din domeniul public decât instituțiilor de utilitate
publică, fără să se aibă în vedere însă că la adoptarea hotărârii a fost invocată legea specială
în domeniu, respectiv Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit căreia autorităţile administraţiei publice au obligaţia să sprijine
sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale
de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale;

Ținând cont de consecințele juridice, sociale și sportive produse prin adoptarea hotărârii
în cauză, care a permis afilierea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca la Federația Română de
Fotbal și omologarea Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› în vederea organizării și desfășurării
meciurilor din Cupa României și a celor din Liga a-III-a a Campionatului Național de Fotbal,
unde a promovat clubul începând cu sezonul competițional 2019-2020;

Faptul că promovarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în Liga a-III-a Campionatului
Național de Fotbal a creat o emulație imensă în rândul populației și în special în rândul tinerilor
iubitori ai acestui fenomen, iar neluarea măsurilor pentru a asigura în continuare, în condițiile
legii, organizarea și desfășurarea meciurilor pe acest stadion, care a întrunit condițiile cerute
de Federația Română de Fotbal pentru omologare, ar echivala cu excluderea clubului din
competiție și crearea unor tensiuni sociale de amploare;

Văzând dispozițiile art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.287 lit.b), art.297 alin.(1) lit.c),
art.333 alin.(1) și (2) și art.334 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ;

Având în vedere și referatul comun al primarului și secretarului, raportul serviciului de
urbanism cu documentația de atribuire a contractului de închiriere a stadionului, precum şi
avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul consiliului local;                                                   .
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În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-
privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.53/11.07.2019 privind darea în folosință
gratuită a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca.

Art.2.-(1) Se aprobă organizarea licitației publice pentru închirierea Stadionului ‹‹Ștefan
Vrăbioru›› Ianca, în vederea organizării și desfășurării meciurilor din Liga a-III-a a
Campionatului Național de Fotbal și a celor din Cupa României, având următoarele date de
identificare:

a)-stadionul se regăsește la poziția nr.188 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniului public al oraşului Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002-cu modificările şi
completările ulterioare, înscris în Cartea Funciară nr.77999-Oraș Ianca, str.Stadionului nr.6A,
cu o valoare de inventar de 723.558 lei;

b)-destinația stadionului este aceea a găzduirii competițiilor fotbalistice oficiale organizate
de Federația Română de Fotbal, la nivelul Ligii a-III-a și a Cupei României;

c)-durata închirierii: până la data de 31 august 2020, cu posibilitatea prelungirii anuale a
duratei de închiriere pe perioada menținerii în Liga a-III-a a clubului câștigător al licitației;

d)-prețul minim de închiriere/de pornire a licitației publice: 200 lei/lună, la care se adaugă
taxa pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal;

(2) Chiria și taxa pe teren se plătesc până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din
perioada de valabilitate a contractului. Pentru neplata în termen a chiriei şi a taxei pe teren
se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare.

(3) Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare este la nivelul
a două chirii lunare.

Art.3.-(1) Se aprobă caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, contractul-cadru de
închiriere și instrucțiunile pentru ofertanți cu formularele și modelele de documente, potrivit
anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice/evaluarea ofertelor se realizează de
către o comisie constituită prin dispoziția primarului.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului
Ianca, prin serviciile de urbanism-cadastru și financiar-contabil.

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.68/26.09.2019 Pagina 2 din 2



H O T Ă R Â R E A   Nr.69
din 31 octombrie 2019

privind: alegerea președintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
31 octombrie 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
31 octombrie 2019;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;
►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.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.
nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Domnul consilier local Liviu DRAGOMIR este ales președinte de şedinţă al
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 31 octombrie 2019, care va semna
hotărârile adoptate 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 orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.123 alin.(1) și art.139
alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Liviu DRAGOMIR Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.70
din 31 octombrie 2019

privind: prelungirea duratei de concesiune a spațiului medical pentru medicină de familie, care face
obiectul Contractului nr.10495/29.12.2004 încheiat cu Cabinetul Medical Individual Dr.Balaș Cristian.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie
2019;

Având în vedere:
►cererea nr.17460/05.09.2019 a domnului Balaș Cristian-în calitate de titular al Cabinetului

Medical Individual Dr.Balaș Cristian, prin care se solicită prelungirea cu încă 10 ani a perioadei de
concesiune a spațiului medical nr.5 în care își desfășoară activitatea, situat în orașul Ianca, str.Morii
nr.1, bloc F1-parter, care face obiectul Contractului de concesiune nr.10495/29.12.2004;

►dispoziţiile art.14 alin.(2) și alin.(7) din O.G.nr.124/1998 privind organizarea si funcţionarea
cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.2 alin.(1), art.3 alin.(2) lit.c), art.4 și art.5 alin.(1) din H.G.nr.884/2004 privind
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările
ulterioare;

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

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și d), alin.(6) lit.b) și alin.(7) lit.c), art.139
alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată
prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă prelungirea perioadei de concesiune a spațiului medical nr.5 pentru
medicină de familie, situat în orașul Ianca, str.Morii nr.1, bloc F1-parter, înscris în Cartea Funciară
nr.70469-C1-U13, care face obiectul Contractului de concesiune nr.10495/29.12.2004 încheiat cu
Cabinetul Medical Individual Dr.Balaș Cristian, până la data de 31 decembrie 2029.

(2) Redevența datorată pentru utilizarea spațiului se menține la nivelul de 1,5 euro/mp/an,
urmând a fi actualizată anual cu rata inflației comunicată de Direcția Regională de Statistică Brăila,
prima indexare fiind în anul 2020 cu inflația din anul 2019.

Art.2.-Se împuternicește primarul orașului Ianca să semneze actul adițional privind modificarea
pct.3.1 din Contractul de concesiune nr.10495/29.12.2004.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Liviu DRAGOMIR Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.71
din 31 octombrie 2019

privind: instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a
capacităților energetice, asupra unor terenuri din domeniul public administrat de consiliul
local, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord-Sucursala
Brăila, pentru alimentarea cu energie electrică a unor locuri de consum din orașul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
octombrie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.45635/07.10.2019 a Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia

Nord-Sucursala Brăila, prin care se solicită punerea la dispoziție cu titlu gratuit, pe toată
durata de existență a capacității energetice, a unui teren din domeniul public în suprafaţă de
6,9 mp pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum

permanent, locuință, situat în orașul Ianca, str.Rozelor, tarla 71, parcela 477/1, lot 40››;

►adresa nr.46114/08.10.2019 a Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia
Nord-Sucursala Brăila, prin care se solicită punerea la dispoziție cu titlu gratuit, pe toată
durata de existență a capacității energetice, a unui teren din domeniul public în suprafaţă de
1,5 mp pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum

permanent, anexă gospodărească, situat în orașul Ianca, str.Primăverii nr.182››;

►dispoziţiile art.12 alin.(2) lit.c) și alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor
naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile
art.749 și următoarele din Legea nr.287/ 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum
şi avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a) și alin.(7) lit.s), art.139
alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
completată prin O.U.G. nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se instituie dreptul de uz şi servitute cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a
capacității energetice, asupra terenului din domeniul public al oraşului Ianca în suprafaţă de
6,9 mp, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord-Sucursala
Brăila pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum

permanent, locuință, situat în orașul Ianca, str.Rozelor, tarla 71, parcela 477/1, lot 40››.
Art.2.-Se instituie dreptul de uz şi servitute cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a

capacității energetice, asupra terenului din domeniul public al oraşului Ianca în suprafaţă de
1,5 mp, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord-Sucursala
Brăila pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum

permanent, anexă gospodărească, situat în orașul Ianca, str.Primăverii nr.182, județul

Brăila››.
Art.3.-Terenurile prevăzute la art.1 și art.2 sunt identificate potrivit planurilor de încadrare

în zonă și schemelor de alimentare cu energie electrică anexate avizelor tehnice de
racordare, urmând a fi puse la dispoziție S.D.E.E. Muntenia Nord-Sucursala Brăila pe bază
de protocol încheiat în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

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

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Liviu DRAGOMIR                                                                   Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.72
din 31 octombrie 2019

privind: cumpărarea imobilului format din cota de 2/3 din suprafața de 1.304 mp teren liber de
construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16, parcela 631, înscris în
Cartea Funciară nr.76051, în scopul extinderii serei pentru producerea răsadurilor de flori de către
Direcția Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie
2019;

Având în vedere:
►notificarea domnului Todirică Alexandru, cu domiciliul în municipiul București, str.Năsăud

nr.68, bl.86, sc.D, ap.14, Sector 5, înregistrată la Primăria orașului Ianca sub nr.17351/02.09.2019,
privind intenția de vânzare a imobilului format din cota de 2/3 din suprafața de 1.304 mp teren liber
de construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16, parcela 631, înscris
în Cartea Funciară nr.76051 și deținut în indiviziune cu moștenitorii Todirică Daniela, Lauric Julieta-
Ecaterina și Anghel Elena;

►dispozițiile art.1730 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu atribuțiile/obligațiile prevăzute la art.129 alin.(4)
lit.f) și alin.(7) lit.k) și n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul
administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

►Hotărârea Consiliului Local nr.66/26.09.2019 privind exercitarea dreptului de preempțiune al
Orașului Ianca asupra întregii suprafețe de 1.304 mp, în scopul extinderii serei pentru producerea
răsadurilor de flori de către Direcția Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local;

►Procesul verbal nr.18681/15.10.2019 privind negocierea prețului final și a celorlalte condiții de
vânzare-cumpărare a imobilului, întocmit de comisia constituită prin Dispoziția primarului
nr.509/10.10.2019;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul
administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă cumpărarea imobilului format din cota de 2/3 din suprafața de 1.304 mp
teren liber de construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16, parcela
631, înscris în Cartea Funciară nr.76051, în scopul extinderii serei pentru producerea răsadurilor de
flori de către Direcția Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local.
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(2) Se validează procesul verbal de negociere nr.18681/15.10.2019 și se aprobă prețul de
achiziție al imobilului prevăzut la alin.(1) în sumă totală de 41.326  lei, la care se adaugă cheltuielile
ocazionate de autentificarea actului de vânzare-cumpărare.

Art.2.-(1) Prețul imobilului va fi plătit într-o singură rată la data încheierii contractului de vânzare-
cumpărare, împărțit în patru părți egale câte 10.331,50 lei pentru fiecare, în conturile indicate de
proprietari/mandatari, din capitolul 51020103710101, autorități publice-construcții, din care vor fi
finanțate și cheltuielile ocazionate de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare.

(2) După autentificarea contractului de vânzare-cumpărare, terenul va fi înscris în Inventarul
domeniului public al orașului Ianca administrat de consiliul local cu valoarea de cumpărare potrivit
art.1 alin.(2), completându-se corespunzător și Programul de lucrări și achiziții publice pe anul 2019.

Art.3.-Primarul orașului Ianca se împuternicește să semneze în formă autentică contractul de
vânzare-cumpărare al imobilului prevăzut la art.1.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Liviu DRAGOMIR                                                                              Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.73
din 31 octombrie 2019

privind: cumpărarea imobilului format din cota de 1/3 din suprafața de 1.304 mp teren liber
de construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16, parcela 631,
înscris în Cartea Funciară nr.76051, în scopul extinderii serei pentru producerea răsadurilor
de flori de către Direcția Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
octombrie 2019;

Având în vedere:
►notificarea doamnei Turcu Marcela, cu domiciliul în orașul Ianca, str.Calea Brăilei

nr.115, județul Brăila, înregistrată la Primăria orașului Ianca sub nr.18616/14.10.2019, privind
intenția de vânzare a imobilului format din cota de 1/3 din suprafața de 1.304 mp teren liber
de construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16, parcela 631,
înscris în Cartea Funciară nr.76051;

►dispozițiile art.1730 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu atribuțiile/obligațiile prevăzute la art.129
alin.(4) lit.f) și alin.(7) lit.k) și n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind
Codul administrativ

►Hotărârea Consiliului Local nr.66/26.09.2019 privind exercitarea dreptului de
preempțiune al Orașului Ianca asupra întregii suprafețe de 1.304 mp, în scopul extinderii serei
pentru producerea răsadurilor de flori de către Direcția Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului Local;

►Procesul verbal nr.18630/15.10.2019 privind negocierea prețului final și a celorlalte
condiții de vânzare-cumpărare a imobilului, întocmit de comisia constituită prin Dispoziția
primarului nr.509/10.10.2019;
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►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul
consiliului local.

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind
Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă achiziționarea imobilului format din cota de 1/3 din suprafața de 1.304
mp teren liber de construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16,
parcela 631, înscris în Cartea Funciară nr.76051, în scopul extinderii serei pentru producerea
răsadurilor de flori de către Direcția Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local.

(2) Se validează procesul verbal de negociere nr.18630/15.10.2019 și se aprobă prețul
de achiziție al imobilului prevăzut la alin.(1) în sumă de 20.660 lei, la care se adaugă
cheltuielile ocazionate de autentificarea actului de vânzare-cumpărare.

Art.2.-(1) Prețul imobilului va fi plătit într-o singură rată la data încheierii contractului de
vânzare-cumpărare, prin virament bancar în contul indicat de proprietar, din capitolul
872E50710101-autofinanțate din care vor fi suportate și cheltuielile ocazionate de
autentificarea actului de vânzare-cumpărare, potrivit pct.2 din Anexa nr.4 la H.C.L.Nr.28/
11.04.2019-Programul de lucrări și achiziții publice pe anul 2019.

(2) După autentificarea actului de vânzare-cumpărare, terenul va fi înscris în Inventarul
domeniului public al orașului Ianca administrat de consiliul local, cu valoarea de cumpărare
potrivit art.1 alin.(2).

Art.3.-Primarul orașului Ianca se împuternicește să semneze în formă autentică contractul
de vânzare-cumpărare a imobilului prevăzut la art.1.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Liviu DRAGOMIR                                                                   Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.74
din 31 octombrie 2019

privind: rectificarea bugetului local pe anul în curs, precum și validarea modificărilor aduse bugetului
local prin Dispoziția primarului nr.463/2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie
2019;

Având în vedere:
►necesitatea asigurării drepturilor de natură salarială pentru asistenții personali ai persoanelor

cu handicap, a extinderii rețelei electrice în zona loturilor atribuite pentru construirea de locuințe
individuale din prelungirea străzilor Rozelor și Zorilor, precum și necesitatea achiziției unui bun de
natura obiectelor de inventar în scopul punerii în funcțiune a utilajului utilizat la reparațiile
infrastructurii rutiere și nu numai;

►Hotărârea Consiliului Local Nr.66/26.09.2019 privind exercitarea dreptului de preempțiune al
Orașului Ianca asupra imobilului supus vânzării, format din teren liber de construcții în suprafață de
1.304 mp, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Brăilei, cvartal 16, parcela 631, limitrof centralei
termice nr.2, înscris în Cartea Funciară nr.76051, care implică și alocarea fondurilor necesare
perfectării contractului de vânzare-cumpărare;

►prevederile art.24 din Hotărârea Consiliului Local Nr.28/11.04.2019 privind aprobarea
bugetului oraşului Ianca pe anul 2019, potrivit cărora în intervalul dintre şedinţele consiliului local
primarul, în calitate de ordonator principal de credite, a fost împuternicit 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 prezentării
modificărilor spre validare consiliului local;

►Dispoziția primarului nr.463/30.09.2019 privind modificarea bugetului local pe anul 2019, ca
urmare a realizării unor venituri suplimentare din sponsorizări și închirieri de terenuri;

►dispoziţiile art.49 alin.(5) și art.82 alin.(1) din Legea finanțele publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, rapoartele șefului serviciului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum și avizul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Bugetul orașului Ianca pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/
11.04.2019-cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
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a)-la secțiunea de funcționare, în cadrul capitolului bugetar asistență socială, se diminuează cu
suma de 65.800 lei cheltuielile cu salariile de bază conform clasificației bugetare 68020502100101
și se majorează cu suma de 60.000 lei cheltuielile cu indemnizațiile persoanelor cu handicap conform
clasificației bugetare  68020502570201 și cu suma de 5.800 lei cheltuielile cu voucherele de vacanță
pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap;

b)-la secțiunea de dezvoltare se diminuează cu suma de 110.000 lei cheltuielile la obiectivul de
investiții ‹‹Reabilitare structurală și funcțională a clădirii școlii I-VIII corp 1904 în vederea realizării
unui așezământ cultural în localitatea Plopu››, conform clasificației bugetare 67020307710101, sumă
care se redistribuie la alte capitole de cheltuieli după cum urmează:

b1)-50.000 lei pentru achiziția unui ciocan pneumatic tip PICON pentru buldoexcavator, conform
clasificației bugetare 84020303710130;

b2)-50.000 lei pentru achiziția imobilului format din cota de 2/3 din suprafața de 1.304 mp teren
liber de construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16, parcela 631,
înscris în Cartea Funciară nr.76051, în scopul extinderii serei pentru producerea răsadurilor de flori
de către Direcția Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local, conform clasificației bugetare
51020103710101;

b3)-10.000 lei pentru extinderea rețelei electrice în zona loturilor atribuite pentru construirea de
locuințe individuale din prelungirea străzilor Rozelor și Zorilor, conform clasificației bugetare
700250710130;

c)-se diminuează cu suma de 5.510 lei cheltuielile din capitolul 68020502200109-materiale și
prestări servicii cu caracter funcțional și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul
680205022013-pregătire profesională.

Art.2.-Se validează modificările făcute bugetului local pe anul în curs prin Dispoziția primarului
nr.463/ 30.09.2019, după cum urmează:

a)-se majorează cu suma de 31.500 lei veniturile provenite din sponsorizări,  conform clasificației
bugetare 370201, precum și cheltuielile la capitolul cultură-alte cheltuieli cu bunuri și servicii, cu
aceeași sumă, pentru finanțarea activităților cultural artistice și sportive dedicate Zilelor Orașului
Ianca din 7-8 septembrie 2019, conform clasificației bugetare 67020330203030.

b)-se majorează cu suma de 4.550 lei veniturile din autofinanțare, provenite din taxa de închiriere
temporară a terenului din parcul orășenesc cu ocazia Zilelor Orașului Ianca din 7-8 septembrie 2019,
conform clasificației bugetare 30100530, precum și cheltuielile din autofinanțare la capitolul alte
cheltuieli cu bunuri și servicii, cu aceeași sumă, conform clasificației bugetare 871050203030.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciul
financiar-contabil din subordine, care vor opera rectificările în bugetul local potrivit prevederilor art.1.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Liviu DRAGOMIR Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.75
din 31 octombrie 2019

privind: actualizarea numărului burselor care se acordă din bugetul local în anul financiar
2019, respectiv semestrul I al anului de învățământ 2019-2020, elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
octombrie 2019;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.82 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, respectiv ale art.4 alin.(2) și

art.19 din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar
de stat aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S.nr.5576/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;

►dispoziţiile articolului unic din H.G.nr.666/2019 privind stabilirea cuantumului minim al
burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul
preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020;

►adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-
teritorială a oraşului Ianca privind comunicarea numărului burselor care se acordă elevilor din
bugetul local, actualizate pentru semestrul I al anului școlar 2019-2020 ca urmare a evoluției
efectivelor de elevi și a rezultatelor la învățământ;

►prevederile art.8-10 din H.C.L.nr.28/11.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe
anul în curs, cu alocarea sumelor pentru acordarea burselor şcolare în anul financiar 2019;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi avizele
comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și d), alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.a),
art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
completată prin O.U.G. nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Numărul burselor care se acordă din bugetul local în anul financiar 2019,
respectiv semestrul I al anului de învățământ 2019-2020, elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.33/25.04.2019, se actualizează după cum urmează:

Pagina 1 din 2

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



Unitatea de învăţământ
Burse sociale Burse de

studiu
Burse de

merit
Burse de

performanţă
Nr. Cuantum

(lei)
Nr. Cuantum

(lei)
Nr. Cuantum

(lei)
Nr. Cuantum

(lei)
Liceul Teoretic

„C-tin Angelescu” Ianca 167 30 - - 32 50 - -

Liceul Tehnologic
„Nicolae Oncescu” Ianca 66 30 - - 42 50 - -

(2) Stabilirea beneficiarilor se face pe baza Criteriilor generale aprobate prin Ordinul
M.E.C.T.S. Nr.5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe baza
criteriilor specifice aprobate de consiliile de administrație ale unităților de învăţământ
preuniversitar de stat.

Art.2.-(1) Bursele de merit se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul
pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, al examenului de certificare a calificării
profesionale, precum şi pe perioada pregătirii practice, cu încadrarea în sumele alocate cu
această destinație în bugetul local și în limita maximă a cuantumului fiecărei burse stabilite
potrivit art.1.

(2) Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, cu respectarea
prevederilor art.19 din Criteriile generale aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S.nr.5576/2011.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi directorii
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a orașului
Ianca, care răspund de încadrarea în fondurile alocate burselor școlare în bugetul orașului
pe anul în curs.

Art.4.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea
prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.33/25.04.2019 referitoare la aprobarea numărului
burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de
pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, în anul financiar 2019.

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Liviu DRAGOMIR                                                                  Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.76
din 31 octombrie 2019

privind: scutirea de plata impozitului pe teren datorat bugetului local de către Asociația Cultural-
Istorică ‹‹Muzeul›› Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie
2019;

Având în vedere:
►adresa nr.92/12.09.2019 a Asociației Cultural-Istorice „Muzeul” Ianca-recunoscută ca fiind de

utilitate publică potrivit H.G.nr.613/2014, prin care se solicită acordarea unor facilități fiscale
constând în scutirea de la plata impozitului pe terenul arabil extravilan  în suprafață de 5,18 ha,
dobândit în proprietate potrivit Încheierii din data de 03.08.2018 pronunțată de Judecătoria Făurei în
Dosarul nr.768/228/2017 și Deciziei civile nr.554/2018 a Tribunalului Brăila;
►dispoziţiile art.464 alin.(2) lit.f) și alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct.78 al Titlului IX 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 compartimentului de impozite și taxe locale,

precum şi avizele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.c), art.139 alin.(3) lit.c) și art.196

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă scutirea de plata impozitului pe terenul arabil extravilan în suprafață de 5,18
ha aflat în proprietatea Asociației Cultural Istorice „Muzeul” Ianca, situat în Tarlalele nr.11/2, nr.153
și nr.154-Parcelele nr.2, nr.1160/57 și nr.1175/6.

(2) Scutirea Asociației Cultural Istorice „Muzeul” Ianca de la plata impozitului pe teren potrivit
art.1 se acordă începând cu anul 2020.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și 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 orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Liviu DRAGOMIR Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.77
din 31 octombrie 2019

privind: stabilirea funcției publice specifice de conducere de secretar general al orașului Ianca, precum și a
funcției publice de execuție de consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.610 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, potrivit cărora autorităţile

publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile să stabilească funcţia publică de execuţie de
consilier achiziţii publice prin schimbarea denumirii sau transformarea unei funcţii publice existente, ori prin
înfiinţarea unei funcţii publice de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de
execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%;

►dispoziţiile art.611 din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, potrivit cărora autorităţile publice
locale au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile să aprobe structura organizatorică prin care se
stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale, prin transformarea
funcţiei publice generale de secretar al unităţii administrativ-teritoriale, cu menținerea drepturilor salariale;

►referatul de aprobare al primarului, raportul responsabilului cu resurse umane, precum şi avizul
comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.c), art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se stabileşte funcţia publică specifică de conducere de secretar general al orașului Ianca, prin
transformarea funcţiei publice generale de secretar al orașului Ianca.

(2) Funcţionarul public, care la data prezentei hotărâri este numit în funcţia publică generală de secretar
al orașului Ianca, se reîncadrează în maximum 30 de zile în funcţia publică specifică de secretar general al
orașului Ianca, cu menţinerea drepturilor salariale prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017.

Art.2.-(1) Se stabilește funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional
asistent, prin transformarea funcţii publice vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior, din
cadrul serviciului de urbanism, cadastru, contracte și valorificarea patrimoniului, RECL.

(2) Ocuparea funcției publice prevăzute la alin.(1) se va face prin modalitățile prevăzute de lege.
Art.3.-Se aprobă organigrama și statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile

publice din subordine înfiinţate de consiliul local, în care sunt prevăzute funcțiile publice stabilite la art.1 și 2,
potrivit anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul care are obligaţia încadrării
în cheltuielile de personal aprobate în bugetul local pe anul în curs, potrivit noii structuri organizatorice.

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Liviu DRAGOMIR Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.78
din 31 octombrie 2019

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2019, lucrări rest de
executat, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele
Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, ca urmare a intrării în insolvență a constructorului și rezilierii
contractului de lucrări.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie
2019;

Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.75/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, actualizați la data de 1 octombrie 2018, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţie
publică și a emiterii autorizației de construire pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei
de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››;

►Hotărârea Consiliului Local nr.16/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, actualizați la nivelul anului 2019, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei
de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, ca urmare a punerii în aplicare
a prevederilor O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice;

►adresa nr.633/19.08.2019 a Cabinetului Individual de Insolvență ‹‹Răceanu Vica››, prin care
s-a adus la cunoștință faptul că la Tribunalul Ialomița a fost înregistrat Dosarul nr.786/98/2019 privind
deschiderea procedurii de insolvență în cazul S.C. Oyl Company S.R.L. Slobozia-constructorul
obiectivului nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul
Ianca, județul Brăila››;

►Acordul de reziliere bilateral nr.703/17834/2019 al Contractului de lucrări nr.20603/12.10.2018
încheiat cu S.C. Oyl Company S.R.L. Slobozia-constructorul obiectivului ‹‹Reabilitarea rețelei de
străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››;

►dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.e) din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de
Dezvoltare Locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, respectiv ale art.10 alin.(7) din Normele
metodologice privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobate prin Ordinul
M.D.R.A.P.nr.1851/2013, republicate, cu modificările şi completările ulterioare;
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►dispoziţiile art.10 alin.(4) și (7) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice;

►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările
ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru-cu Devizul
General pentru lucrări rest de executat după rezilierea contractului inițial de lucrări, precum și avizele
comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2019, rest de
executat, pentru obiectivul nou 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-Etapa a-II-a, conform Anexei - Deviz General care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

(2) Bugetul total al obiectivului pentru rest lucrări de executat este de 15.030.504,22 lei (C+M
14.591.591,09 lei), din care suma de 13.939.331,49 lei de la bugetul de stat și suma de 1.091.172,73
lei de la bugetul local, toate valorile având inclusă taxa pe valoarea adăugată.

Art.2.-Se aprobă cofinanțarea obiectivului nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele
Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila›› cu suma de 1.091.172,73 lei din bugetul local,
precum și a celorlalte cheltuieli neeligibile care vor apărea pe parcursul derulării lucrărilor.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului care  va organiza licitația publică pentru atribuirea unui nou contract de lucrări, potrivit legii,
prin compartimentele de specialitate din subordine.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Liviu DRAGOMIR                                                                                Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.79
din 31 octombrie 2019

privind: punerea la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin
Compania Națională de Investiții „C.N.I.”- S.A., a amplasamentului constituit din teren în suprafață
de 14.286 mp, fără construcții și liber de sarcini, precum și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiții Proiect tip - ‹‹Construire bază sportivă TIP 1, Calea Brăilei nr.167,
Cvartal 4-Parcela 157, oraș Ianca, județul Brăila››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie
2019;

Având în vedere:
►adresa nr.18675/15.10.2019 a Direcției Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și Cultură

din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., potrivit căreia obiectivul de investiții
‹‹Construire bază sportivă TIP 1, Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, oraș Ianca, județul
Brăila›› a fost introdus pe Lista sinteză a subprogramului „Complexuri Sportive” aprobată prin ordinul
M.D.R.A.P. nr.2833/09.10.2019, fapt care implică predarea amplasamentului și asigurarea celorlalte
condiții pentru realizarea obiectivului;

►referatul de aprobare al primarului orașului Ianca privind oportunitatea promovării și
angajamentul pentru asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiții ‹‹Construire
bază sportivă TIP 1, Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, oraș Ianca, județul Brăila›› în cadrul
subprogramului „Complexuri Sportive”;

►raportul compartimentului de proiecte cu finanțare nerambursabilă, avizul favorabil al comisiei
de specialitate nr.1 pentru administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul
consiliului local;

►Hotărârea Consiliului Local nr.6/31.01.2019 privind însuşirea Inventarului actualizat al
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Ianca, județul Brăila, precum și Încheierea
O.C.P.I. Brăila nr.29173/27.08.2019 privind evidențierea amplasamentului/imobilului în cauză ca
făcând parte din domeniul public al orașului administrat de Consiliul Local Ianca;

În conformitate cu dispoziţiile art.6 și 7 din Ordonanța Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea
Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată prin Legea nr.117/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și d), alin.(4) lit.f), alin.(6) lit.b) și alin.(7) lit.f),
art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă punerea la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”-S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului
constituit din terenul în suprafață de 14.286 mp aparținând domeniului public al orașului Ianca, fără
construcții și liber de sarcini,  identificat potrivit Cărții Funciare nr.75831, precum și asigurarea
condițiilor în vederea și pe perioada realizării obiectivului de investiții Proiect tip - ‹‹Construire bază
sportivă TIP 1, Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, oraș Ianca, județul Brăila››.

(2) Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare.

Art.2.-După emiterea Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții prevăzut la art.1, orașul Ianca,
prin reprezentanții legali, se obligă să desființeze construcțiile existente pe teren în vederea predării
amplasamentului către Compania Națională de Investiții „C.N.I.”-S.A.

Art.3.-Se aprobă asigurarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor pentru racordurile la
utilitățile publice (apă, canal, electricitate, gaze, etc.), precum și a altor cheltuieli neprevăzute apărute
în procesul de realizare a obiectivului de investiții.

Art.4.-(1) Consiliul Local al Orașului Ianca se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de
teren necesare depozitării și organizării șantierului.

(2) Consiliul Local al Orașului Ianca se obligă ca, după predarea amplasamentului și a
obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca, prin
serviciile de specialitate din aparatul propriu.

Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Liviu DRAGOMIR                                                                                Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.80
din 8 noiembrie 2019

privind: alegerea președintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
8 noiembrie 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 8 noiembrie 2019;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;
►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.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.
nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Domnul consilier local Florea LUPU este ales președinte de şedinţă al
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 8 noiembrie 2019, care va semna hotărârile
adoptate 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 orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.123 alin.(1) și art.139
alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Florea  LUPU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.81
din 8 noiembrie 2019

privind: implicarea orașului Ianca în calitate de partener în cadrul proiectului ‹‹Economia
socială=Misiune socială››, precum și desemnarea persoanei care să semneze contractul și celelalte
documente aferente proiectului.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 8
noiembrie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.463/05.11.2019 a Asociației C.I.D.I.E.D.D. Brăila, însoțită de Solicitarea de

clarificare 3 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, prin care se
solicită adoptarea și transmiterea în regim de urgență a hotărârilor consiliului local privind implicarea
orașului Ianca în calitate de partener în cadrul proiectului ‹‹Economia socială=Misiune socială››,
precum și desemnarea persoanei care să semneze contractul și celelalte documente ale proiectului;

►referatul de aprobare al primarului orașului Ianca, raportul compartimentului de proiecte cu
finanțare nerambursabilă și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e) și alin.(9) lit.a) și c),  art.139 alin.(3) lit.g) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.
nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă implicarea orașului Ianca în calitate de partener în cadrul proiectului
‹‹Economia socială=Misiune socială››, Cod SMIS 128587, promovat de Asociația „Centrul de
Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila la apelul de
proiecte „POCU/449/4/16-Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”.

(2) Se aprobă cofinanțarea proprie a cheltuielilor, care nu fac obiectul schemei de ajutor de
minimis, în cuantum de 8.392,13 lei din totalul bugetului de 2.731.506,92 lei alocat orașului Ianca,.

(3) Primarul și serviciul financiar-contabil din subordine vor efectua modificările în bugetul local
pentru asigurarea cofinanțării proiectului potrivit alin.(2).

Art.2.-Se împuternicește domnul Chiriță Fănel George-Primarul orașului Ianca să semneze
contractul și celelalte documente aferente proiectului.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

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
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H O T Ă R Â R E A   Nr.82 
din 28 noiembrie 2019 

 
privind: aprobarea documentației pentru organizarea şi executarea transportului de persoane, 
mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul administrativ al orașului Ianca. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 
2019; 
      Având în vedere: 
      ►inexistența la această dată în orașul Ianca a unui serviciu public de transport persoane, mărfuri 
sau bunuri în regim de taxi, coroborată cu solicitarea recentă și expresă a unei societăți comerciale 
din oraș să desfășoare această activitate, fiind înregistrată la registrul comerțului cu activitatea unică 
de transporturi cu taxiuri-cod CAEN 4932;  
       ►referatul de aprobare al primarului, raportul managerului de transport din cadrul primăriei-
compartimentul autorizare transport în regim de taxi;  
       ►avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul consiliului local, pentru 
administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi turism, 
respectiv pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină; 
      ►faptul că a fost îndeplinită procedura de publicitate prevăzută la art.7 din Legea transparenței 
decizionale în administraţia publică  nr.52/2003-republicată, în sensul că anunțul cu proiectul de 
hotărâre și referatul de aprobare al primarului, precum și regulamentul, taxele, caietul de sarcini și 
contractul de delegare ale serviciului public de transport local în regim de taxi au fost publicate pe 
pagina proprie de internet și afișate la sediul consiliului local pe data 15 octombrie 2019; 
      În conformitate cu; 
      ►dispoziţiile art.3 alin.(1), art.11 alin.(7), art.13, art.14, art.141, art.142, art.143, art.31, art.35 și 
art. 49 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu 
modificările și completările ulterioare;  
      ►dispoziţiile art.4, art.6, art.11 alin.(1)-(3), art.12, art.15 alin.(2), art.17 alin.(1) lit.a), art.30 și 
art.32 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.38/2003, aprobate prin Ordinul Ministrului 
Internelor şi Reformei Administrative nr.356/2007; 
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      ►dispoziţiile art.9 alin.(2) și art.13 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în 
regim de taxi, aprobate prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.243/2007; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b)-d), alin.(4) lit.c) și f), alin.(6) lit.a) și alin.(7) 
lit.n), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, 
completată prin O.U.G.nr.63/2019; 
 
                                                        H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Se aprobă Regulamentul de organizare şi executare a transportului de persoane, mărfuri 
sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul administrativ al orașului Ianca, potrivit anexei nr.1. 
      Art.2.-Se aprobă taxele pentru eliberarea, vizarea, înlocuirea sau prelungirea autorizaţiilor de 
transport şi autorizaţiilor taxi, potrivit anexei nr.2. 

      Art.3.-Se aprobă caietul de sarcini al serviciului public de transport local în regim de taxi pe 
teritoriul oraşului Ianca, potrivit anexei nr.3. 
      Art.4.-Se aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local 
în regim de taxi, potrivit anexei nr.4. 
      Art.5.-Se stabileşte ca numărul maxim de autorizaţii pentru  executarea transportului în regim de 
taxi să fie de 11, pentru o perioada de 5 ani. 
      Art.6.-(1) Se aprobă tariful de distanţă maximal de zi, pentru serviciul public de transport local de 
persoane în regim de taxi, la nivelul de 2,8 lei/km, inclusiv TVA. 
      (2) Tariful de distanţă maximal de noapte nu poate fi mai mare decât cu până la 50% din tariful 
de distanţă maximal de zi, dar nu inferior acestuia. 
      Art.7.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și managerul de 
transport din cadrul aparatului de specialitate. 
      Art.8.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet prin grija secretarului general. 
      Art.9.-Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.       
       
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,                  
        CONSILIER LOCAL                       p. SECRETAR GENERAL 
 
           Florea  LUPU                                                                                      Dorina PREDESCU 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.83 
din 28 noiembrie 2019 

 
privind: prelungirea duratei de concesiune a spațiului medical care face obiectul Contractului 
nr.10494/29.12.2004 încheiat cu Cabinetul Medical Individual Dr.Albișor Carmen. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 
2019; 
      Având în vedere: 
      ►cererea nr.18186/01.10.2019 a doamnei Albișor Carmen-în calitate de titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr.Albișor Carmen, prin care se solicită prelungirea cu încă 1 an a perioadei de 
concesiune a spațiului medical în care își desfășoară activitatea, situat în orașul Ianca, str.Morii nr.1, 
bloc F1-parter, care face obiectul Contractului de concesiune nr.10494/29.12.2004; 
      ►dispoziţiile art.14 alin.(2) și alin.(7) din O.G.nr.124/1998 privind organizarea si funcţionarea 
cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.2 alin.(1), art.3 alin.(2) lit.c), art.4 și art.5 alin.(1) din H.G.nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum şi 
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c)-d), alin.(6) lit.b) și alin.(7) lit.c),  art.139 alin.(3) 
lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. 
nr.63/2019; 

 
                                                  H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-(1) Se aprobă prelungirea perioadei de concesiune a spațiului medical pentru medicină de 
familie, situat în orașul Ianca, str.Morii nr.1, bloc F1-parter, înscris în Cartea Funciară nr.70469-C1-
U26, care face obiectul Contractului de concesiune nr.10494/29.12.2004 încheiat cu Cabinetul 
Medical Individual Dr.Albișor Carmen, până la data de 31 decembrie 2020. 
      (2) Redevența datorată pentru utilizarea spațiului se menține la nivelul de 1,5 euro/mp/an, 
urmând a fi actualizată anual cu rata inflației comunicată de Direcția Regională de Statistică Brăila, 
prima indexare fiind în anul 2020 cu inflația din anul 2019.   
      Art.2.-Se împuternicește primarul orașului Ianca să semneze actul adițional privind modificarea 
pct.3.1 din Contractul de concesiune nr.10494/29.12.2004. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet prin grija secretarului general. 
     Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.       
       
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                CONTRASEMNEAZĂ,                  
          CONSILIER LOCAL                            p. SECRETAR GENERAL 
 
             Florea  LUPU                                                                                                 Dorina PREDESCU 

 

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.84 
din 28 noiembrie 2019 

 
privind: darea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public al orașului, administrat de 
consiliul local, Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila pentru amplasarea Stației de 
Pompare Ape Uzate, aferentă rețelei publice de canalizare extinse în zona locuințelor din fosta 
U.M. Ianca. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
noiembrie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.31885/29.10.2019 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila prin care 
se solicită punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a unui teren administrat de consiliul în suprafață 
de 100 mp pentru amplasarea Stației de Pompare Ape Uzate, aferentă rețelei publice de 
canalizare extinse în zona locuințelor din fosta UM Ianca; 
      ►faptul că S.C. Compania de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila, în calitate de Operator 
Regional al sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, a fost înființată în baza hotărârilor 
consiliilor locale și asimilată organismelor prestatoare de servicii publice, i se conferă dreptul de 
a primi în folosință gratuită bunuri din domeniul public sau privat al localităților asociate; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum 
şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b)-d), alin.(4) lit.f)-g), alin.(6) lit.a) și alin.(7) 
lit.n), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a) și art.297 alin.(1) lit.d) din O.U.G.nr.57/2019-
privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019; 

 
                                            H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-(1) Se aprobă darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 100 mp din 
domeniul public al orașului, administrat de consiliul local, Companiei de Utilități Publice 
‹‹Dunărea›› Brăila pentru amplasarea Stației de Pompare Ape Uzate, aferentă rețelei publice 
de canalizare extinse în zona locuințelor din fosta UM Ianca. 
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      (2) Terenul prevăzut la alin.(1) are categoria de folosință arabil intravilan, este limitrof străzii 
Aviatorilor din orașul Ianca, înscris în Cartea Funciară nr.78546 cu Numărul Cadastral 78546, 
fiind identificat prin planul de situație anexat ca parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (3) Terenul se atribuie în folosință gratuită pe perioada de funcționare a stației de pompare 
a apelor uzate, este limitrof străzii Aviatorilor din orașul Ianca, înscris în Cartea Funciară 
nr.78546 cu Numărul Cadastral 78546, fiind identificat prin planul de situație anexat ca parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-(1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii: 
      a)-să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa 
gratuită; 
      b)-să prezinte, anual, consiliului local rapoarte privind activitatea de utilitate publică 
desfăşurată; 
      c)-să permită accesul autorităţilor administrației publice locale pentru efectuarea controlului 
asupra modului de folosință a terenului; 
      d)-să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 
      e)-la încetarea folosinței gratuite să restituie bunul în starea în care l-a primit şi liber de orice 
sarcini; 
      f)-să suporte cheltuielile de întreţinere a terenului, potrivit destinaţiei sale; 
      (2) Modalităţile de angajare a răspunderii şi sancţiunile aferente vor fi înscrise în protocolul 
de predare-primire a terenului, care se va încheia prin grija primarului în termen de 5 zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet prin grija secretarului general. 
     Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.       

       
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
        CONSILIER LOCAL                p. SECRETAR GENERAL 
 
            Florea  LUPU                                                                       Dorina PREDESCU 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.85 
                                                                   din 28 noiembrie 2019 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limită 
hotar U.A.T.Oraș Ianca››, actualizați după finalizarea procedurilor de achiziţie publică. 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►Programul investiţiilor publice pe anul 2019, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.28/2019, unde la poziția nr.6 din Anexa nr.3a figurează obiectivul de investiții 
‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, cu termen de finalizare 31 decembrie 2019; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.44/29.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limită hotar U.A.T.Oraș Ianca››, întocmiți la faza studiului 
de fezabilitate; 
      ►finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de lucrări pentru obiectivul în cauză, care fac 
aplicabile prevederile art.10 alin.(4)-lit.c) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum și raportul 
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.  
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) 
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019; 
 
                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizați după finalizarea procedurilor de achiziţie 
publică, pentru obiectivul de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, conform 
Devizului General care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (2) Bugetul contractat al obiectivului de investiții  este de 1.730.442,54 lei-inclusiv taxa pe valoarea 
adăugată, din care 1.650.491,21 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată reprezintă C+M. 
      (3) Finanțarea obiectivului se asigură din bugetul local și prin asociere cu Consiliul Județean Brăila. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul 
financiar contabil. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet 
prin grija secretarului general. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.       
       
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                  
         CONSILIER LOCAL                            p. SECRETAR GENERAL 
 
             Florea  LUPU                                                                                                 Dorina PREDESCU 
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                                                 H O T Ă R Â R E A  Nr.86 
                                                   din 28 noiembrie 2019 

 
privind: rectificarea bugetului local și a bugetelor instituțiilor publice cu personalitate juridică 
din subordinea Consiliului Local, pe anul 2019.  
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
noiembrie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►referatul Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca, privind 
necesitatea redistribuirii unor fonduri din secțiunea de funcționare în vederea asigurării 
finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii până la finele anului în curs, precum și pentru plata 
în totalitate a restanțelor la taxa pe valoarea adăugată  către bugetul de stat; 
      ►referatul Unității de Asistență Medico-Socială din subordinea Consiliului Local Ianca, 
privind necesitatea redistribuirii unor fonduri din secțiunea de funcționare pentru plata 
drepturilor de natură salarială, precum și pentru finanțarea unor cheltuieli cu bunuri și servicii; 
      ►referatul serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
privind necesitatea redistribuirii unor fonduri din secțiunea de funcționare a bugetului local pe 
anul în curs, pentru plata unor ajutoare sociale în numerar; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.c) şi art.19 alin.(2) lit.b) din Legea finanţelor publice  locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din 
cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și d), alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.n), 
art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, 
completată prin O.U.G. nr.63/2019; 
                                                                
                                                        H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Bugetul orașului Ianca pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.28/11.04.2019-cu modificările și completările ulterioare, se rectifică la secțiunea de 
funcționare după cum urmează: 
      ►se diminuează cu suma de 21.000 lei cheltuielile cu salariile de bază din capitolul 
bugetar 68020502100101 și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile cu ajutoarele sociale 
în numerar din capitolul bugetar 68020502570201. 
      Art.2.-(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Serviciilor Publice pe anul în curs, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.29/11.04.2019, se rectifică la secțiunea de 
funcționare după cum urmează: 
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      ►se diminuează cu suma de 95.000 lei cheltuielile de personal și se majorează cu 
aceeași sumă cheltuielile materiale pentru întreținerea utilajelor din dotare, a celor privind 
depozitarea deșeurilor menajere, precum și pentru plata sumelor restante la taxa pe valoarea 
adăugată către bugetul de stat. 
      (2) Bugetul Direcției Serviciilor Publice rectificat potrivit alin.(1) este prevăzut în anexa 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.3.-(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al Unității de Asistență Medico-Socială pe anul 
în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/11.04.2019, se rectifică la secțiunea 
de funcționare după cum urmează: 
      a)-se majorează cu suma de 32.800 lei cheltuielile de personal din titlul I-alineatul 
10.01.01, prin dimuarea corespunzătoare a unor cheltuieli din același titlu, astfel: 
      a1-cu   8.000 lei de la alineatul 10.01.05-sporuri pentru condiții de muncă; 
      a2-cu   4.800 lei de la alineatul 10.01.11-fonduri aferente plăților cu ora; 
      a3-cu 11.900 lei de la alineatul 10.01.17-indemnizații de hrană; 
      a4-cu   5.700 lei de la alineatul 10.01.30-alte drepturi salariale în bani; 
      a5-cu   2.400 lei de la alineatul 10.02.06-tichete de vacanță; 
      b)-se majorează cu suma de 4.000 lei cheltuielile din titlul II-alineatul 20.01.03-încălzit, 
iluminat și forță motrică, prin dimuarea cu aceeași sumă a cheltuielilor din același titlu, 
alineatul 20.05.30-alte obiecte de inventar. 
      (2) Bugetul Unității de Asistență Medico-Socială rectificat potrivit alin.(1) este prevăzut în 
anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorii 
instituțiilor publice vizate, prin serviciile de specialitate din subordine, care vor opera 
rectificările 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 general. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind 
Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019. 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,                  
        CONSILIER LOCAL                    p. SECRETAR GENERAL 
 
            Florea  LUPU                                                                           Dorina PREDESCU 
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                                                     H O T Ă R Â R E A  Nr.87 
                                                       din 28 noiembrie 2019 

 
privind: aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila›› 
și a cheltuielilor aferente. 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
noiembrie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►Scrisoarea nr.33402/04.11.2019-Solicitarea 3 a Agenției de Dezvoltare Regională Sud-
Est, prin care s-a solicitat completarea dosarului de finanțare cu hotărârea consiliului local 
pentru aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, 
precum și a contribuției proprii la cofinanțarea acestuia, conform Ghidului apelului de proiecte 
POR/2019/3/3.2/4/2.-Regiuni;                                              
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.73/28.09.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate 
Urbană la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, document necesar și util în promovarea proiectelor de 
dezvoltare locală, indiferent de sursa de finanțare a acestora; 
      ►Hotărârile Consiliului Local nr.45-46/31.01.2018 privind aprobarea Studiului de 
oportunitate, a Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, promovat cu finanțare 
nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 3 - Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-
Reducerea emisiilor de carbon bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.7/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, actualizați la nivelul anului 2019, pentru proiectul ‹‹Transport public urban modern 
în orașul Ianca, județul Brăila››, cod SMIS 130537; 
      ►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare 
nerambursabilă, precum și avizul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și 
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin 
O.U.G.nr.63/2019; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Se aprobă proiectul ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila›› 
cod SMIS 130537, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 3, Proiecte de investiții 4e, Obiectiv specific 3.2-Reducerea emisiilor 
de carbon bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte POR/ 
2019/3/3.2/4/2.-Regiuni. 
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      Art.2.-Se aprobă valoarea totală a proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul 
Ianca, județul Brăila›› în cuantum de 23.039.923,06 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată. 
      Art.3.-(1) Se aprobă contribuția proprie în cuantum de 139.349,00  lei pentru finanțarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, 
județul Brăila››, precum și contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 458.011,50 lei. 
      (2) Din bugetul local se asigură și sumele pentru finanțarea cheltuielilor conexe care pot 
apărea pe perioada derulării proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul 
Brăila››,  în vederea implementării acestuia în condiții optime. 
      (3) Se vor asigura de asemenea toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 
      Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
și serviciul financiar contabil. 
      Art.5.-Se împuternicește domnul primar Fănel George CHIRIȚĂ să semneze, în numele și 
pe seama orașului Ianca, contractul de finanţare și celelalte acte aferente proiectului ‹‹Transport 
public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››.  
      Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet prin grija secretarului general. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.       
       
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ,                  
      CONSILIER LOCAL                      p. SECRETAR GENERAL 
 
          Florea  LUPU                                                                               Dorina PREDESCU 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.88
din 19 decembrie 2019

privind: alegerea președintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
19 decembrie 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
19 decembrie 2019;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;
►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.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.
nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Domnul consilier local Mircea MIRCESCU este ales președinte de şedinţă al
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 19 decembrie 2019, care va semna
hotărârile adoptate 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 general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.123 alin.(1) și art.139
alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL p. SECRETAR GENERAL

Mircea MIRCESCU Dorina PREDESCU

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. 89
din 19 decembrie 2019

privind: avizarea documentelor necesare atribuirii contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi
transport a deşeurilor municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi
publice în municipiul Brăila din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila.

Consiliul local al orașului  Ianca, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 19 decembrie 2019;
Având în vedere:
►adresa nr. 563/03.12.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila,

privind necesitatea adoptarii acestei hotarari;
►Hotărârea Consiliului Local nr.93/06.10.2008 privind aprobarea asocierii Orașului Ianca, prin Consiliul

Local, cu Județul Brăila și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza Județului Brăila, în vederea constituirii
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila;

►Documentul de Poziție privind modul de implementare al Proiectului „Sistem de Management Integrat
al Deşeurilor în Județul Brăila” al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca nr 68/23.08.2011, cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.16 alin.(3) lit.c), e) și o) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «ECO
DUNĂREA» Brăila;

►dispozițiile art.2 lit.e), art.8 alin.(3) lit.d), d^1) și d^2), art.10 alin.(5), art.22 alin.(4) și art. 30 alin.(1) și
(5) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006-republicată, cu modificǎrile şi completǎrile
ulterioare;

►dispozițiile Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
►dispozițiile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din

ambalaje;
►dispozițiile Legii salubrizării nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispozițiile Legii achizițiilor publice nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «ECO

DUNĂREA» Brăila şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se avizează Regulamentul serviciului de salubrizare al judeţului Brăila, cu Indicatorii de
performanță, conform Anexei nr.1.

Art.2.-Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea  activităților specifice de salubrizare care fac
obiectul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din Județul Brăila, pentru activitatea de măturat,
spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul  Brăila, conform Anexei nr.2, precum și și Gestiunea
delegată ca modalitate de operare și administrare a infrastructurii aferente serviciului de salubrizare în județul
Brăila.

Art.3.-Se avizează Documentația (Studiul de fundamentare, Fișa de date, Caietul de sarcini, Contractul
și Formularele) pentru delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul
Brăila, precum și pentru activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul  Brăila,
conform Anexei nr.3.
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Art.4.-Se acordă mandat special reprezentantului legal al orașului Ianca, domnul primar Fănel George
Chiriță, ca în numele şi pentru Orașul Ianca să voteze pentru aprobarea în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila a urmatoarelor documente:

a)-Regulamentul serviciului de salubrizare al judeţului Brăila, cu Indicatorii de performanță, conform
Anexei nr.1;

b)-Studiul de oportunitate pentru delegarea  activităților specifice de salubrizare care fac obiectul
Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din Județul Brăila, precum și pentru activitatea de măturat,
spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul  Brăila, conform Anexei nr.2;

c)-Documentația (Studiul de fundamentare, Fișa de date, Caietul de sarcini, Contractul și Formularele)
pentru delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila, precum
și pentru activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul  Brăila, conform Anexei
nr.3;

d)-Modificările și completările ulterioare aduse contractului;
e)-Actul adițional nr.3 cu privire la modificarea Documentului de poziție conform Anexei nr.4.
Art.5.-Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila, prin

Președintele Asociației, Aparatul Tehnic și Comisia de evaluare, pentru :
a)-derularea procedurii de achiziţie publică, potrivit legii, pentru atribuirea Contractului de delegare a

gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila, precum şi a activității
de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila;

b)-modificarea documentației de atribuire, generate de modificǎri legislative, solicitǎri ale diferitelor
autoritǎți de reglementare sau finanțatoare, clarificări formulate de operatori economici;

c)-semnarea Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare şi transport a deşeurilor
municipale în judeţul Brăila, precum şi a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în
Municipiul  Brăila, în numele si pe seama  U.A.T. Oraș Ianca.

Art.6.-Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila  pentru
încheierea protocoalelor de colaborare cu O.I.R.E.P.-urile în numele și pe seama unităților administrativ
teritoriale membre ale Asociaţiei.

Art.7.-Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de către reprezentantul legal al orașului Ianca, prin
participarea la Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila.

Art.8.-Prin grija secretarului general al orașului Ianca prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina proprie
de internet și comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila și Instituției
Prefectului.

Art.9.-Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotarare a fost adoptata cu respectarea cerintelor art. 139 alin.(3) din Ordonanta de urgență a
Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL p. SECRETAR GENERAL

Mircea MIRCESCU Dorina PREDESCU
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H O T Ă R Â R E A   Nr. 90
din 19 decembrie 2019

privind: actualizarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare aflat în
gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.862/03.12.2019  a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului

Ianca, privind necesitatea adoptării hotărârii pentru actualizarea tarifelor de operare și a taxelor speciale
pentru serviciul de salubrizare, începând cu data de 1 ianuarie 2020;

►dispoziţiile art.8 alin.(3) lit.j) și k) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.6 alin.(1) lit.k) și l) și art.26 din Legea
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006-republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

►dispozițiile art.7, art.8 și art.15 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordinul Autorității
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007;

►dispoziţiile art.30 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice cu fundamentarea

noilor tarife de operare și a taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare, începând cu data de 1 ianuarie
2020, precum şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă actualizarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru  serviciul public de
salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al orașului
Ianca, potrivit Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Tarifele de operare și taxele speciale pentru serviciul public de salubrizare, aprobate potrivit alin.(1),
se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul Direcţiei Serviciilor Publice
din subordinea Consiliului Local Ianca, operatorul serviciului public de salubrizare din raza administrativ
teritorială a oraşului Ianca.

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

Art.4.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, tarifele de operare și taxele speciale pentru  serviciul
public de salubrizare aprobate prin H.C.L.nr.85/20.12.2018 își încetează aplicabilitatea.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL p. SECRETAR GENERAL

Mircea MIRCESCU Dorina PREDESCU
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H O T Ă R Â R E A   Nr. 91
din 9 decembrie 2019

privind: aprobarea Organigramei si a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență din orașul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 decembrie 2019;
Având în vedere:
►dispozițiile Ordinului M.A.I. nr.75/2019 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea,

încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
►dispozițiile art.10 lit.b) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă;
►dispozițiile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul naţional de management al situațiilor de urgență cu

modificările şi completările ulterioare;
►dispozițiile H.G nr.642/2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-

teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcţie de
tipurile de riscuri specifice;

►dispozițiile art.13 lit.d) și art.14 lit.i) din Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
►dispozițiile art.6 lit.c) din Ordinul M.A.I.nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare

împotriva incendiilor;
►dispozițiile H.G nr.371/2016 pentru modificarea și completarea Statutului personalului voluntar din

serviciile de urgență voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.579/2005;
►referatul de aprobare al primarului, raportul șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență şi

avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă Organigrama cu numărul de personal pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență al Orașului Ianca, conform Anexei nr.1.

Art.2.-Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență al Orașului Ianca, conform Anexei nr.2.

Art.3.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului Local
nr.66/2005 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Ianca.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca și șeful
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului general.

Art.6.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.
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H O T Ă R Â R E A   Nr. 92
din 9 decembrie 2019

privind: desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Liceului Teoretic
«Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 decembrie
2019;

Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.61/26.09.2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului

de consilier local în funcție al domnului Racu Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului,
ca urmare a demisiei;

►adresa nr.6058/05.12.2019 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, prin care se
solicită desemnarea unui alt reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație în locul
domnului Racu Ștefan, ca urmare a demisiei din funcția de consilier local;

►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 și
funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul
M.E.N.nr.4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Doamna consilier local Mirela CAZACU se desemnează ca reprezentant al consiliului
local în consiliul de administraţie al  Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul
școlar 2019-2020.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător Hotărârea Consiliului
Local nr.47/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanților 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 general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.
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