
 

 

 

 
 
 

                                                             
                                                  H O T Ă R Â R E A   Nr.8 
                                                     din 28 februarie 2023 

 
privind: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
februarie 2023 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
februarie 2023; 

      Având în vedere: 

      ►dispoziţiile art.123 şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea Regula-
mentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, potrivit cărora 
președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică; 

      ►referatul de aprobare al primarului și 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, cu modificările 
și completările ulterioare;  
 
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Domnul consilier local Ştefan Marcel MITREA este ales președinte de şedinţă al 
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna februarie 2023, care va semna hotărârile 
adoptate în această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte 
documente referitoare la reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului 
președinte de ședință. 

      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și 
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.123 alin.(1) și art.139 
alin.(1) și alin.(5) lit.c) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare.  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                 SECRETAR  GENERAL 
 
   Ştefan Marcel MITREA                                                                    Alexandru STERIAN 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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.9 
din 28 februarie 2023 

 
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului orașului Ianca pe anul 2022 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 
2023; 
      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 2022, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor nr.4271/2022; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi avizul favorabil al 
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 2022; 
      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 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului orașului Ianca, pe anul 2022, după cum 
urmează:   

Denumirea indicatorului Prevederi anuale 
iniţiale (lei) 

Prevederi anuale 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare, 49.767.900 51.877.900 30.513.479 
Cheltuieli bugetare, 49.767.900 51.877.900 24.666.617 
din care:    
Venituri din autofinanțare   4.627.600   4.957.600   4.608.030 
Cheltuieli din autofinanțare    4.627.600   4.957.600   4.448.487 

      (2) Contul de  execuţie a bugetului local al oraşului Ianca pe anul 2022, în sinteză pe indicatori, 
este prevăzut în anexele nr.1 și 2 la prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite 
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, 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, cu modificările și completările ulterioare.       
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                      SECRETAR  GENERAL 
 
   Ştefan Marcel MITREA                                                                               Alexandru STERIAN 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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.10 
                                                            din 28 februarie 2023 

 
privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din 
orașul Ianca pe anul 2022 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 
2023; 
      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 2022, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor nr.4271/2022; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din 
orașul Ianca, precum şi avizul favorabil al 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 2022; 
      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 O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și 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 2022, după cum urmează: 

Denumirea indicatorului Prevederi anuale 
iniţiale (lei) 

Prevederi anuale 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 2.192.000 2.638.200 2.358.929 
Cheltuieli bugetare 2.192.000 2.638.200 2.358.929 
Venituri din autofinanțare        8.500               8.500        3.962 
Cheltuieli din autofinanțare       *8.500              *8.500                 *5.457 

*1.500 report din anii anteriori 

      (2) Contul de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca pe anul 2022, 
în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1 și 2 la prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite 
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, 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, cu modificările și completările ulterioare.       
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                     SECRETAR  GENERAL 
 
   Ştefan Marcel MITREA                                                                             Alexandru STERIAN 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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.11 
din 28 februarie 2023 

 
privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» din 
orașul Ianca pe anul 2022 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 
2023; 
      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 2022, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor nr.4271/2022; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» din 
orașul Ianca, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuției bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi 
rectificare a bugetului Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» pe anul 2022; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) 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, cu modificările și 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 2022, după cum urmează: 

Denumirea indicatorului Prevederi anuale 
iniţiale (lei) 

Prevederi anuale 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăți efectuate (lei) 

Venituri bugetare 962.000 1.167.800 1.075.317 
Cheltuieli bugetare 962.000 1.167.800 1.075.317 
Venituri din autofinanțare  *36.900     *71.900    *45.057 
Cheltuieli din autofinanțare  *36.900     *71.900    *51.251 

*din care:15.500 lei report din anii anteriori 

      (2) Contul de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» Ianca pe anul 2022, 
în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1 și 2 la prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite 
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, 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, cu modificările și completările ulterioare.       
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                      SECRETAR GENERAL 
 
   Ştefan Marcel MITREA                                                                              Alexandru STERIAN 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 
 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
  

H O T Ă R Â R E A   Nr.12 
din 28 februarie 2023 

 
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea  
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2022 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 
2023; 
      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 2022, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor nr.4271/2022; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice, precum şi avizul 
favorabil al 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 2022; 
      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 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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 2022, după cum urmează:   

Denumirea indicatorului 
Prevederi 
iniţiale (lei) 

Prevederi 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri din autofinanțare 2.600.000 2.875.000 2.558.868 
Cheltuieli din autofinanțare 2.600.000 2.875.000 2.512.743 

      (2) Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2022, în sinteză pe 
indicatori, este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite 
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, 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, cu modificările și completările ulterioare.       
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                      SECRETAR GENERAL 
 
   Ştefan Marcel MITREA                                                                              Alexandru STERIAN 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 
 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.13 
din 28 februarie 2023 

 
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din 
subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2022 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 
2023; 
      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 2022, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor nr.4271/2022; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Unității de Asistență Medico Socială, precum şi 
avizul favorabil al 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 2022; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b)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, cu modificările și 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 2022, după cum urmează:   

Denumirea indicatorului Prevederi 
iniţiale(lei) 

Prevederi 
definitive(lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate(lei) 

Venituri bugetare 1.650.000 1.653.000 1.360.494 
Cheltuieli bugetare 1.650.000 1.653.000 1.360.494 
Venituri din autofinanțare    200.000     200.000    198.052 
Cheltuieli din autofinanțare    200.000     200.000    198.052 

      (2) Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2022, în sinteză 
pe indicatori, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite 
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, 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, cu modificările și completările ulterioare.       

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                      SECRETAR GENERAL 
 
   Ştefan Marcel MITREA                                                                              Alexandru STERIAN 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 
 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27;tel 0239/668178;668877; fax 0239/668178; 668395 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
  

H O T Ă R Â R E A   Nr.14 
din 28 februarie 2023 

 
privind: aprobarea Planului local de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2023 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 
2023; 
      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 alin.(1), 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, art.3 și art.4 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 avizul favorabil al comisiei de 
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7) lit.h), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) 
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Se aprobă Planul local de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2023, 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 autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite 
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, 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, cu modificările și completările ulterioare.       

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                      SECRETAR GENERAL 
 
   Ştefan Marcel MITREA                                                                              Alexandru STERIAN 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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.15 
din 28 februarie 2023 

 
privind: aprobarea Regulamentului pentru instituirea și administrarea taxelor de salubrizare 
la nivelul U.A.T. Oraș Ianca 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
februarie 2023; 
      Având în vedere: 

      ►Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și transport deșeuri municipale 
în județul Brăila și a activității de maturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în municipiul 
Brăila nr.360/07.06.2022, din cadrul proiectului «Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în județul Brăila», către Operatul unic Asocierea RER SUD S.A. Buzău; 

      ►adresa nr.200/07.02.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» 
Brăila, potrivit căreia acum sunt îndeplinite  toate condițiile tehnico-organizatorice pentru 
începerea activității noului Operator al serviciului public de salubrizare, începând cu data de 
1 martie 2023, astfel că se impune adoptarea hotărârii consiliului local privind aprobarea 
Regulamentului pentru instituirea și administrarea taxelor de salubrizare la nivelul U.A.T. 
Oraș Ianca; 

      ►dispozițiile art.8 și art.10 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006-
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►dispozițiile art.4, art.6, art.26 și art.28^18 din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr.101/2006-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►dispozițiilor art.30 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil privind 
influențele asupra bugetului local prin instituirea taxelor de salubrizare, precum și avizul 
favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) 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, cu modificările și completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-(1) Se aprobă Regulamentul pentru instituirea și administrarea taxelor de 
salubrizare în U.A.T. Oraș Ianca, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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      (2) Taxele  de salubrizare se stabilesc și se aprobă anual, respectiv se ajustează periodic 
prin hotărârea consiliului local, în funcție de cantitățile real gestionate și în conformitate cu 
tarifele operatorilor de colectare și transport, sortare/tratare mecano-biologică și depozitare. 

      Art.2.-(1) Nivelurile taxelor aferente serviciului public de salubrizare, care se aplică 
începând cu data de 1 martie 2023, sunt următoarele: 
      a.- taxa inițială pentru utilizatorii casnici: 22 lei/persoană/lună; 
      b.- taxa inițială pentru utilizatorii non-casnici: 345 lei/mc/lună. 

      (2) Taxele colectate de la utilizatorii serviciului public de salubrizare se fac venit la bugetul 
local și se utilizează exclusiv pentru funcționarea și dezvoltarea serviciului. 

      (3) Diferenţele dintre nivelul taxei colectate la bugetul local şi cel al facturii emise de 
operator pot fi suportate din veniturile proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale, urmând a 
fi încasate ulterior de la beneficiarii serviciului. 

      (4) Soldul la sfârşitul anului bugetar rămas neutilizat urmează a fi folosit în anul următor, 
cu aceeaşi destinație. 

      Art.3.-(1) Taxele pentru serviciul public de salubrizare aprobate potrivit art.2 se 
recuperează de la utilizatori, iar în caz de neplată actul administrativ fiscal prin care au fost 
stabilite şi comunicate taxele devine titlu executoriu la data scadenței.  

      (2) Prevederile referitoare la executarea silită din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  

      Art.4.-Influențele asupra bugetului local pe anul în curs, ca urmare a instituirii taxelor de 
salubrizare potrivit art.2 alin.(1), sunt următoarele: 
      a)-se majorează capitolul de venituri 360206-diverse venituri, taxe speciale, cu suma de 
2.200.000 lei; 
      b)-se majorează capitolul de cheltuieli 7402200104-protecția mediului, apă, canal și 
salubritate, cu aceeași sumă. 

      Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului, 
prin serviciile publice de specialitate din subordine. 

      Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor 
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, 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, cu modificările și completările ulterioare.       
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                 SECRETAR GENERAL 
 
   Ştefan Marcel MITREA                                                                    Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.16 
din 28 februarie 2023 

 
privind: prelungirea termenului de concesionare a terenului din domeniul privat al orașului administrat de 
consiliul local, situat în incinta fostei CAP Perișoru, Tarlaua 152, Parcela 1143-Lotul 2, înscris în Cartea 
Funciară nr.83384, care face obiectul Contractului de concesiune nr.168/18.02.2013 
 
      Consiliul local al orașului Ianca, județul Brăila, convocat de îndată în ședință ordinară la data de 28 
februarie 2023; 
      Având în vedere: 

      ►cererea nr.10350/16.01.2023 a domnului Dragu Constantin, cu domiciliul în orașul Ianca, satul 
Perișoru nr.264, județul Brăila, prin care se solicită prelungirea Contractului de concesiune nr.168/ 
18.02.2013, având ca obiect terenul în suprafață de 4.600 mp din domeniul privat al orașului administrat 
de consiliul local, situat în incinta fostei CAP Perișoru, Tarlaua 152, Parcela 1143-Lotul 2, înscris în 
Cartea Funciară nr.83384, pe care concesionarul a edificat construcțiile C1 și C2 aferente obiectivului 
«Fermă zootehnică», așa cum s-a obligat la data inițierii concesiunii/atribuirii contractului;   

      ►dispozițiile art.362 alin.(3) cu raportare la art.306 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism-cadastru și avizul favorabil 
al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) 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, cu modificările și completările ulterioare; 
 

                                                H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

      Art.1.-Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 10 ani a termenului prevăzut la art.2 din Contractul 
de concesiune nr.168/18.02.2013, respectiv până la data de 18.02.2023, având ca obiect terenul din 
domeniul privat al orașului administrat de consiliul local în suprafață de 4.600 mp, situat în incinta fostei 
C.A.P. Perișoru, Tarlaua 152, Parcela 1143-Lotul 2, înscris în Cartea Funciară nr.83384, aferent 
obiectivului «Fermă zootehnică» edificat pe acest teren de către concesionar. 

      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca, prin 
serviciile de urbanism-cadastru și financiar-contabil, încheindu-se unu nou contract de concesiune în 
vederea înscrierii acestuia în Cartea Funciară nr.83384.   

      Art.3.-Prin grija secretarului general al orașului, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință 
autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G.nr.57/ 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                         SECRETAR GENERAL 
 
   Ştefan Marcel MITREA                                                                                     Alexandru STERIAN 
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                                              H O T Ă R Â R E A   Nr.17 

             din 28 februarie 2023 
 

privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul 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 
2023; 
      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, precum şi avizul favorabil al comisiei de 
specialitate nr.1 in cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7) lit.h), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și 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 aprobate potrivit alin.(1), este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează preşedintele comitetului 
local pentru situaţii de urgenţă şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite 
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                      SECRETAR GENERAL 
 
   Ştefan Marcel MITREA                                                                              Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.18 
din 28 februarie 2023 

 
privind: aprobarea Protocoalelor pentru asigurarea colaborării interinstituționale a Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale cu U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila, în cadrul proiectului «HUB de Servicii MMSS – SII 
MMSS», Cod MySmis 130963      
   
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2023; 

      Având în vedere: 

      ►solicitarea Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale (MMSS) de a încheia, în cadrul proiectului «HUB 
DE SERVICII MMSS – SII MMSS», Cod MySmis 130963, cu U.A.T. Orașul Ianca: 

      a.-un protocol de colaborare având ca obiect dotarea serviciului public de asistență socială cu 
echipamente informatice pentru utilizarea platformei informatice E-asistență socială; 

      b.-un protocol de colaborare având ca obiect furnizarea de servicii de digitizare a dosarelor beneficiarilor 
de servicii sociale, în vederea constituirii dosarelor electronice ale acestora; 

      ►cadrul legal aplicabil pentru asigurarea colaborării interinstituționale, respectiv: 

 Contractul de finanțare nr.13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod 
SMIS 2014+ 130963; 

 Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările; 

 Hotărârea Guvernului nr.23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității 
Sociale; 

 Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare 
ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 
 Ordonanță de urgență  a Guvernului nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale 

pentru Plăți și Inspecție Socială, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/ 679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare 
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul direcției de asistență socială şi avizul favorabil al comisiei 
de specialitate 3 din cadrul consiliului local;                                   
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      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e) și alin.(9) lit.a), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) 
din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                                                                H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Se aprobă Protocolul pentru asigurarea colaborării interinstituționale a Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale cu U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila, în cadrul proiectului «HUB de Servicii MMSS – SII 
MMSS», Cod MySmis 130963, având ca obiect dotarea serviciului public de asistență socială cu 
echipamente informatice pentru utilizarea platformei informatice E-asistență socială, potrivit anexei nr.1. 

      Art.2.-Se aprobă Protocolul pentru asigurarea colaborării interinstituționale a Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale cu U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila, în cadrul proiectului «HUB de Servicii MMSS – SII 
MMSS», Cod MySmis 130963, având ca obiect furnizarea de servicii de digitizare a dosarelor beneficiarilor 
de servicii sociale, în vederea constituirii dosarelor electronice ale acestora, potrivit 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 autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite și 
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 

      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, cu modificările și completările ulterioare.   
     
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                              SECRETAR GENERAL 
 
   Ştefan Marcel MITREA                                                                                              Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.19 
din 28 februarie 2023 

 
pentru: aprobarea Planului local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2023, la nivelul 
U.A.T.Oraș Ianca 
        
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 
2023; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.112 alin.(3) lit.b) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

      ►dispozițiile art.3 alin.(2) lit.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; 

      ►Strategia de  dezvoltare a serviciilor  sociale  la nivelul oraşului Ianca, pentru perioada 2019-
2024, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.14/28.02.2019; 

      ►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.5/31.01.2023 privind avizul consultativ favorabil 
pentru Planul de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2023 la nivelul U.A.T. Oraș Ianca; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul direcției de asistență socială cu Planul local de 
acțiune, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate 3 din cadrul consiliului local; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.b), art.139 alin.(1) și art.196 
alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
                                                             H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.- Se aprobă Planul local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2023, la nivelul 
U.A.T.Oraș Ianca, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și direcția de 
asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite 
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                      SECRETAR GENERAL 
 
   Ştefan Marcel MITREA                                                                              Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A  Nr.20 
din 28 februarie 2023 

 
pentru: completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.3/2022 privind aprobarea 
procedurilor și a criteriilor de acordare și finanțare a unor beneficii sociale din bugetul orașului 
Ianca, precum și pentru majorarea cuantumului stimulentelor financiare aferente acestora      
   
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
februarie 2023; 

      Având în vedere: 

      ►raportul direcției de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
potrivit căruia în orașul Ianca există o persoană care în luna următoare va împlini vârsta de 100 
de ani, de altfel singura din ultimii ani care s-a apropiat cel mai mult de această venerabilă vârstă, 
pentru care se propune acum acordarea unei diplome aniversare și a unui premiu în bani, prin 
completarea Hotărârii Consiliului Local nr.3/2022 privind aprobarea procedurilor și a criteriilor de 
acordare și finanțare a unor beneficii sociale din bugetul orașului Ianca; 

      ►dispozițiile art.2 alin.(1), art.3 alin.(2) și (4), art.11, art.15-21 și art.129-131 din Legea 
asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►dispozițiile art.1 alin.(3), art.2 și art.20 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►dispozițiile art.24 și art.25 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea 
marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art.48-56 din 
Normele metodologice de aplicare a legii, aprobate prin H.G.nr.1149/2002, cu modificările și 
completările ulterioare;       

      ►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate 3 din cadrul 
consiliului local; 

      Ținând cont de dispozițiile art.47 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.b), art.139 alin.(1) și art.196 
alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.I.-Hotărârea Consiliului Local nr.3/2022, privind aprobarea procedurilor și a criteriilor de 
acordare și finanțare a unor beneficii sociale din bugetul orașului Ianca, se completează și se 
modifică după cum urmează: 
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      1.-După articolul 3 se introduce un nou articol, art.3^1, cu următorul cuprins: 

      Art.3^1.-Se aprobă procedura și criteriile de acordare a diplomei aniversare și a 

unui premiu în bani persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani, potrivit anexei 

nr.4 la prezenta hotărâre. 

      2.-Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

      Art.4.-Prevederile prezentei hotărâri vor fi avute în vedere la fundamentarea și 

aprobarea bugetelor anuale ale orașului Ianca, alocându-se distinct fondurile pentru 

finanțarea beneficiilor sociale stabilite potrivit art.1-3^1. 

      Art.II.-Procedura și criteriile de acordare a diplomei aniversare și a premiului în bani 
persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, 
care se constituie în anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local nr.3/2022. 

      Art.III.-Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stimulentul financiar pentru 
copiii nou născuți se stabilește în cuantum de 1.200 lei, iar premiul în bani acordat soților care 
au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă se stabilește în cuantum de 800 lei. 

      Art.IV.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și direcția de 
asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

      Art.V.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor 
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 

      Art.VI.-Hotărârea Consiliului Local nr.3/2022 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv 
cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial Local, dându-se 
articolelor o nouă numerotare. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       
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                                                             H O T Ă R Â R E A  Nr.21 
                                                                din 28 februarie 2023 

 
privind: modificarea criteriilor de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți din U.A.T. Oraș 
Ianca, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.3/2022, cu modificările și completările ulterioare 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2023; 

      Având în vedere: 

      ►referatul de aprobare al consilierului local Ionel Manole, în calitate de inițiator al Proiectului de hotărâre 
privind modificarea criteriilor de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.3/27.01.2022-cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a nu se 
limita acordarea stimulentul financiar la primele trei nașteri, ci să se acorde pentru fiecare naștere indiferent 
de numărul lor, precum și în cazul părinților care au datorii la bugetul local, dar cu eșalonarea acestora, însă 
această din urmă condiție nu a fost acceptată, fiind respinsă prin votul majoritar; 

      ►raportul direcției de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizul 
favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 

      Ținând cont de dispozițiile art.47 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.b), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.I.-Criteriile de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți din U.A.T. Oraș Ianca, 
aprobate în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.3/27.01.2022, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

      1.-La articolul 2, alin.(1), lit.a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

      a.-stimulentul se acordă fiecărei familii/mame pentru fiecare naștere care va avea loc după 

intrarea în vigoare a prezentei proceduri, pe bază de cerere însoțită de documente doveditoare;    

      Art.II.-Criteriile de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți din orașul Ianca și satele 
aparținătoare, actualizate cu modificarea aprobată potrivit art.I, se vor republica în Monitorul Oficial Local. 

      Art.III.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, direcția de asistență 
socială și serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului propriu. 

      Art.IV.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă spre 
publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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