ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.1
din 31 ianuarie 2014
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
din data de 31 ianuarie 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 31 ianuarie 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Liviu DRAGOMIR este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 31
ianuarie 2014, care va semna hotărârile, procesul verbal şi celelalte
documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Liviu DRAGOMIR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.2
din 31 ianuarie 2014
privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu aferent obiectivului „Depozit de deşeuri conform şi
Staţie de sortare Ianca” realizat în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor
în judeţul Brăila”.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie
2014;
Având în vedere:
-adresa Consiliului Judeţean Brăila nr.231/09.01.2014, prin care se solicită adoptarea hotărârii
consiliului local pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu aferent obiectivului „Depozit de
deşeuri conform şi Staţie de sortare Ianca” realizat în cadrul proiectului „Sistem de management
integrat al deşeurilor în judeţul Brăila”;
-Avizul favorabil nr.100/17.12.2010 al Comisiei tehnice pentru analizarea şi avizarea
documentaţiilor de amenajare a teritoriului/urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de
construcţii din cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru Planul Urbanistic de Detaliu aferent
obiectivului „Depozit de deşeuri conform şi Staţie de sortare Ianca” realizat în cadrul proiectului
„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila”;
-dispoziţiile art.25, art.45 lit.c), art.48 şi art.56 alin.(6) din Legea nr.350/2001, privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
-raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
privind îndeplinirea procedurii de informare şi consultare a publicului potrivit Regulamentului local
privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a
teritoriului, aprobat prin H.C.L.nr.41/2011;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.c), art.45 alin.(2) lit.e) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu aferent obiectivului „Depozit de deşeuri conform
şi Staţie de sortare Ianca” realizat în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Brăila”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Se aprobă trecerea în intravilanul oraşului Ianca a terenului în suprafaţă de 77.500 mp,
situat în Tarlaua nr.17, Parcela 60/2, pentru realizarea obiectivului prevăzut la art.1.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Liviu DRAGOMIR

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.3
din 31 ianuarie 2014
privind: aprobarea Regulamentului local pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca, judeţul Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
ianuarie 2014;
Având în vedere:
-adresa Consiliului Judeţean Brăila - Instituţia Arhitectului Şef nr.15173/04.12.2013, prin
care se solicită adoptarea hotărârii consiliului local pentru aprobarea Regulamentului local pentru
amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca;
-Avizul favorabil nr.47/03.12.2013 al Comisiei tehnice pentru analizarea şi avizarea
documentaţiilor de amenajare a teritoriului/urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de
construcţii din cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru Regulamentului local-cadru privind
amplasarea mijloacelor de publicitate;
-dispoziţiile art.8, art.11 alin.(6) şi art.51 alin.(3) din Legea nr.185/2013, privind amplasarea
şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă Regulamentul local pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca, judeţul Brăila, potrivit anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul de
urbanism şi poliţia locală.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Liviu DRAGOMIR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.4
din 31 ianuarie 2014
privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local în vederea înfiinţării unui depozit de utilaje agricole.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2014;
Având în vedere:
-cererea nr.21386/09.12.2013 a domnului Păun Andrei din oraşul Ianca, str.Teilor nr.89, prin care se
solicită concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în
incinta fostei CAP Ianca - str.Calea Brăilei, în vederea înfiinţării unui depozit de utilaje agricole;
-dispoziţiile art.3, art.4, art.5 lit. b), art.7, art.9, art.10, art.12 şi art.14 lit.a) din OUG nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1, art.5 alin.(2) şi art.8 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.54/2006,
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG nr.168/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate, instrucţiunile şi caietul de
sarcini, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al
oraşului administrat de consiliul local, în suprafaţă de 1.098 mp, situat în incinta fostei CAP Ianca- str.Calea
Brăilei, în vederea înfiinţării unui depozit de utilaje agricole.
(2) Terenul este identificat prin planul de situaţie anexat, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre, şi se concesionează pe o perioadă de 10 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.
(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este de 0,6 lei/mp/an. Redevenţa rezultată în urma
licitaţiei publice se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia
Regională de Statistică Brăila, şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru impozitul pe
teren.
(4) Pentru neplata în termen a redevenţei şi a impozitului pe teren se datorează majorări de întârziere
potrivit legii pentru creanţele bugetare. Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de
participare este de 10% din valoarea redevenţei pe un an.
(5) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia prevăzută la pct. 4.2 din
Instrucţiunile de atribuire a contractului de concesiune, iar publicitatea licitaţiei se va realiza potrivit art.21
din O.U.G. nr.54/2006 şi Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr.168/2007.
(6) Caietul de sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 2 şi fac parte
integrantă prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul
financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Liviu DRAGOMIR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.5
din 31 ianuarie 2014
privind: aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.4 lit.b) şi d), art.5 alin.(3) lit.a)- e) şi art.7 din Legea nr.356/2013, privind aprobarea
bugetului de stat pe anul 2014;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a), art.8, art.11, art.19 alin.(1) lit.a), art.25, art.26, art.39 alin.(6) şi art.41 din
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr.1/14.01.2014, privind repartizarea pe localităţi a procentului
de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din
impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru
proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014;
-Decizia nr.27/08.01.2014 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, privind repartizarea pe
unităţi a administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotei de 18,5% din
impozitul pe venit pentru anul 2014;
-Decizia nr.121/21.01.2014 Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, privind stabilirea
nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2014, coroborate cu prevederile art.1 din
O.U.G.nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte
măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
-adresa Instituţiei Prefectului nr.15155/27.12.2012, privind comunicarea numărului maxim de 113
posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, precum şi pentru instituţiile/serviciile publice locale
înfiinţate de consiliul local începând cu anul 2013, la care s-a obţinut şi Avizul favorabil al Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.27248/22.07.2013;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.4 lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
CAPITOLUL I –Dispoziţii generale
Art.1.-Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi cheltuielilor bugetului
centralizat al oraşului Ianca, a structurii acestora pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, după caz, pentru
anul 2014.
Art.2.-Estimarea veniturilor pentru anul 2014 a fost realizată pe baza exerciţiului bugetar şi a
indicatorilor economico-sociali din anul 2013, 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 31.12.2013 se încasează şi se înregistrează în
bugetul local pe anul 2014, la aceleaşi capitole şi subcapitole.
Art.4.-Bugetul centralizat al oraşului Ianca pe anul 2014 se stabileşte la venituri bugetare în sumă de
70.540.000 lei, din care 5.220.000 lei venituri proprii, la cheltuieli bugetare în sumă de 70.540.000 lei, la
venituri extrabugetare în sumă de 598.000 lei şi la cheltuieli extrabugetare în sumă de 598.000 lei .

CAPITOLUL II - Structura veniturilor şi a cheltuielilor
Secţiunea 1: - Venituri bugetare
Art.5.-Veniturile totale ale bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2014 sunt în sumă de
70.540.000 lei şi se prezintă astfel:
a) sume defalcate din TVA şi din impozitul pe venit........................................................9.638.000 lei
b) subvenţii de la bugetul de stat ……..………………........................................................190.000 lei
c) venituri proprii …………………....................................................................................5.220.000 lei
d) subvenţii pentru susţinerea proiectelor cu finanţare nerambursabilă…………………55.492.000 lei
Secţiunea 2:- Cheltuieli bugetare
Art.6.-Cheltuielile totale ale bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2014 sunt în sumă de
70.540.000 lei, din care 13.063.000 lei cheltuieli de funcţionare şi 57.477.000 lei cheltuieli de dezvoltare,
repartizate astfel:
a) autorităţi publice şi acţiuni externe.............................................................................2.939.000 lei
b) alte servicii publice generale………………………..…………........................................115.000 lei
c) tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi ……....................................................470.000 lei
d) ordine publică şi siguranţă naţională.............................................................................249.000 lei
e) învăţământ .................................................................................................................5.385.000 lei
f) sănătate ………………………………………..……………………………………………..…78.000 lei
g) cultură, recreere şi religie...........................................................................................1.241.000 lei
h) asigurări şi asistenţă socială.......................................................................................1.550.000 lei
i) locuinţe, servicii şi dezvoltare publică..........................................................................2.838.000 lei
j) protecţia mediului............................................................................................................666.000 lei
k) transporturi................................................................................................................55.009.000 lei
Art.7.-Bugetul local pe anul 2014, detaliat la venituri bugetare pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli
bugetare pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexa nr.1.
Art.8.-Sinteza bugetului local pe anul 2014 la venituri şi cheltuieli extrabugetare în sumă totală de
598.000 lei, repartizată pe capitole, subcapitole si trimestre, este prevăzută în anexa nr.2.
Art.9.-Finanţarea cheltuielilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din bugetul
local în limita sumei de 5.385.000 lei, din care: cheltuieli de personal 4.301.000 lei, sume alocate din TVA;
hotărâri judecătoreşti 211.000 lei, sume alocate din TVA; cheltuieli cu bunuri şi servicii 633.000 lei, sume
alocate din TVA; burse elevi 114.000 lei din venituri proprii; cheltuieli de transport cadre didactice 66.000 lei
din venituri proprii.
Art.10.-Finanţarea cheltuielilor la Unitatea de Asistenţă Medico Socială se asigură din bugetul local în
limita sumei de 627.000 lei, în care este inclusă şi suma contractată cu Direcţia de Sănătate Publică a
judeţului Brăila pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi salarizarea personalului de
specialitate, precum şi sumele reprezentând contribuţia persoanelor asistate.
Art.11.-(1) Asigurarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri
se face în limita sumei de 93.000 lei, din care 75% din taxa pe valoarea adăugată.
(2) Ajutorul social de urgenţă şi ajutorul social comunitar se asigură în limita sumei de 30.000 lei, din
venituri proprii.
Art.12.-Se aprobă pentru anul 2014 un număr total de 60 posturi de asistent personal al persoanei cu
handicap, cu încadrarea în limita sumei de 700.000 lei, din care 536.000 lei sume alocate din TVA şi
164.000 lei din venituri proprii.
Art.13.-Finanţarea cheltuielilor pentru serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor se
asigură în limita sumei de 115.000 lei - sume alocate parţial din TVA, iar cele pentru serviciul public de
poliţie locală si apărare civilă se asigură în limita sumei de 249.000 lei, din venituri proprii.
Art.14.-Se aprobă suma de 666.000 lei pentru finanţarea activităţilor gestionate de către Direcţia
Serviciilor Publice de sub autoritatea consiliului local, respectiv a serviciului public de salubrizare,
serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, administrarea spaţiilor verzi, a staţiei de compost
deşeuri biodegradabile şi a bazei sportive „Ştefan Vrăbioru”.
Art.15.-Finanţarea cheltuielilor pentru cultură, culte, activităţi sportive, recreere şi tineret se asigură în
limita sumei de 556.000 lei - din venituri proprii, pentru: Muzeul oraşului Ianca -15.000 lei; Casa de cultură
„Ion Theodorescu Sion” -150.000 lei; Biblioteca orăşenească „Georgeta Crainic”- 16.000 lei; sprijinirea

cultelor - 100.000 lei, din care: Parohia nr.1 Ianca-10.000 lei; Parohia nr.2 Ianca-10.000 lei; Parohia Plopu10.000 lei; Parohia Perişoru-10.000 lei; Parohia Oprişeneşti-10.000 lei; Parohia Berlescu-50.000 lei;
activităţi sportive - 80.000 lei, din care 60.000 lei pentru C.S.Viitorul Ianca şi 20.000 lei pentru A.S. Voinţa
Plopu; activităţi cultural educative: Ziua femeii - 10.000 lei; Zilele oraşului Ianca - 90.000 lei; cadouri pentru
copii şi pomul de Crăciun - 40.000 lei; editarea unor lucrări literare - 10.000 lei; aniversarea a 310 ani de la
prima atestare documentară a localităţii Ianca-10.000 lei; alte acţiuni culturale organizate de Asociaţia de
prietenie Ianca - La Chapelle sur Erdre - 35.000 lei.
Art.16.-(1) Se aprobă pentru anul 2014 un număr total de 84 posturi pentru aparatul de specialitate al
primarului, din care 10 posturi sunt pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă,
la care se adaugă cele 6 posturi finanţate din capitolele bugetare 66,00 - sănătate şi 68,00 - asigurări şi
asistenţă socială.
(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi
serviciilor publice din subordine sunt prevăzute în anexele nr.3 şi 4.
Art.17.-Se aprobă Programul investiţiilor publice pe anul 2014, ca secţiune de dezvoltare în bugetul
local, cu o valoare totală de 60.548.449 lei, potrivit anexelor nr.5 şi 6.
Art.18.-Primarul, în calitate de ordonator principal de credite al bugetului centralizat al oraşului Ianca,
răspunde de încadrarea în nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit pentru anul 2014 prin Decizia
nr.121/21.01.2014 Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, precum şi de execuţia bugetară în
ansamblul ei potrivit prezentei hotărâri.
CAPITOLUL III – Dispoziţii finale
Art.19.-În intervalul dintre şedinţele consiliului local se împuterniceşte primarul, în calitate de ordonator
principal de credite, pentru repartizarea şi utilizarea veniturilor realizate peste prevederile iniţiale pe
capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare, cu informarea consiliului local.
Art.20.-Primarul şi serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului se
însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.21.-Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.22.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Liviu DRAGOMIR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.6
din 31 ianuarie 2014
privind: aprobarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a
oraşului Ianca pe anul 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2014;
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.101, art.103 alin.(2), art.104, art.105 şi art.111 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 şi art.5 din H.G. nr.72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, privind metodologia
de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat care se asigură din bugetul de stat prin bugetele locale;
-Decizia nr.27/2014 a A.J.F.P. Brăila privind repartizarea pe unităţi a administrativ teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru anul 2014;
-Hotărârea Consiliului Local nr.5/2014 privind aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul în
curs, prin care s-au alocat sumele necesare finanţării cheltuielilor de bază şi complementare pentru unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca;
-referatul de aprobare al primarului, rapoartele conducerilor unităţilor de învăţământ cu fundamentarea
proiectelor de bugete şi raportul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă bugetul Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca pe anul 2014, în sumă totală de
2.463.000 lei, din care: - 2.066.000 lei cheltuieli de personal; - 337.000 lei bunuri şi servicii şi 60.000 lei burse
elevi, potrivit anexei nr.1, la care se adaugă suma de 82.000 lei din bugetul de autofinanţare, potrivit anexei
nr.1a.
Art.2.-Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca pe anul 2014, în sumă totală de
1.749.000 lei, din care: -1.504.000 lei cheltuieli de personal; - 221.000 lei bunuri şi servicii şi 24.000 lei burse
elevi, potrivit anexei nr.2, la care se adaugă suma de 4000 lei din bugetul de autofinanţare, potrivit anexei nr.2a.
Art.3.-Se aprobă bugetul Şcolii Gimnaziale Plopu pe anul 2014, în sumă totală de 809.000 lei, din care: 702.000 lei cheltuieli de personal; - 77.000 lei bunuri şi servicii şi 30.000 lei burse elevi, potrivit anexei nr.3.
Art.4.-Se aprobă bugetul Grădiniţei Ianca pe anul 2014, în sumă totală de 364.000 lei, din care: - 306.000 lei
cheltuieli de personal şi 58.000 lei bunuri şi servicii, potrivit anexei nr.4.
Art.5.-Directorii unităţilor de învăţământ, în calitate de ordonatori terţiari de credite, răspund de încadrarea în
cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei hotărâri.
Art.6.-Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet,
prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
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H O T Ă R Â R E A Nr.7
din 31 ianuarie 2014
privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.4 lit. b) şi d) din Legea nr.356/2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2014;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.c) şi art.19 alin.(2) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.1 şi art.2 din Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2032/2013, privind aprobarea formatului şi
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
-Decizia Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila nr.121/21.01.2014 privind repartizarea pe unităţi
administrativ teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2014, coroborate cu prevederile art.1 din

O.U.G.nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte
măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

-dispoziţiile art.14 din Hotărârea Consiliului Local nr.5/2014 privind aprobarea bugetului centralizat al oraşului
Ianca pe anul în curs, prin care s-au alocat fonduri pentru finanţarea serviciilor aflate în gestiunea Direcţiei Serviciilor
Publice din subordinea consiliului local;
-referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice cu fundamentarea bugetului pe anul
2014 şi raportul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a) şi alin.(6) lit. a) pct.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 2014 al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca, în sumă de 1.400.000 lei.
(2) Sinteza bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2014 la venituri şi cheltuieli, pe capitole, subcapitole,
titluri şi articole, este prevăzută în anexa nr.1.
(3) Veniturile restante la 31.12.2013 se încasează şi se înregistrează în bugetul Direcţiei Serviciilor Publice pe
anul 2014, la aceleaşi capitole şi subcapitole;
(4) Estimarea veniturilor pentru anul 2014 s-a făcut pe baza exerciţiului bugetar şi a indicatorilor economici şi
sociali din anul 2013;
Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2014 un număr total de 35 de posturi în aparatul propriu al Direcţiei Serviciilor
Publice, din care 4 funcţii publice şi 31 personal contractual.
(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2014 ale Direcţiei Serviciilor Publice sunt
prevăzute în anexele nr.2 şi 3.
Art.3.-Se aprobă Planul de achiziţii publice pe anul 2014 în sumă de 585.000 lei, potrivit anexei nr.4.
Art.4.-În calitate de ordonator terţiar de credite directorul Direcţiei Serviciilor Publice Ianca răspunde, potrivit legii,
de încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2014, aşa cum au fost aprobate potrivit art.1-3.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet, prin
grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.6.-Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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H O T Ă R Â R E A Nr.8
din 31 ianuarie 2014
privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Unităţii de Asistenţă Medico Socială din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2014;
Având în vedere :
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.7 şi art.8 din Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor
de asistenţă medico-sociale, aprobate prin HG nr.412/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) şi art.5 din H.G. nr.459/2010, pentru aprobarea standardului de cost/an pentru
servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă
medico-socială;
-Decizia Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila nr.121/21.01.2014 privind repartizarea pe unităţi
administrativ teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2014, coroborate cu prevederile
art.1 din O.U.G.nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi
alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
-dispoziţiile art.10 din Hotărârea Consiliului Local nr.5/2014 privind alocarea fondurilor din bugetul local
pentru finanţarea cheltuielilor UAMS Ianca, în completarea sumelor contractate cu Direcţia de Sănătate Publică
a judeţului Brăila, a celor provenite din contribuţia persoanelor asistate şi a celor din donaţii/sponsorizări;
-referatul de aprobare al primarului, raportul directorului U.A.M.S. Ianca cu fundamentarea bugetului şi
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.2, art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Unităţii de Asistenţă Medico Socială
Ianca din subordinea consiliului local, în sumă de 700.000 lei, potrivit anexei nr.1.
(2) În bugetul aprobat potrivit alin.(1) sunt cuprinse şi sumele contractate de U.A.M.S. Ianca cu Direcţia de
Sănătate Publică a judeţului Brăila, cele provenite din contribuţia persoanelor asistate pentru alocaţia de hrană,
precum şi alte venituri realizate din sponsorizări, donaţii, etc.
Art.2.-Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Unităţii de Asistenţă Medico Socială Ianca pe anul
2014, potrivit anexelor nr.2 şi 3.
Art.3.-Directorul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Ianca, în calitate de ordonator terţiar de credite,
răspunde, potrivit legii, de încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2014, aşa cum au fost
aprobate potrivit art.1-2.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet,
prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.5.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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H O T Ă R Â R E A Nr.9
din 31 ianuarie 2014
privind: actualizarea chiriilor la spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din domeniul public/privat al oraşului
administrate de Direcţia Serviciilor Publice, precum şi pentru alte bunuri din administrarea Consiliului Local Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.16 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice cu fundamentarea chiriilor actualizate la
spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe din domeniul public sau privat al oraşului, precum şi raportul comisiei
de specialitate nr. 2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a)- b), art.45 alin.(2) lit.a) şi c), 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 actualizarea chiriilor la locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din
domeniul public/privat al oraşului, administrate de Direcţia Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca,
după cum urmează:
Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumirea bunului închiriat
Spaţii pentru sediile instituţiilor publice
Spaţii pentru activităţi comerciale
Spaţii pentru sediile partidelor politice
Spaţii din centralele termice

Valoarea chiriei

Observaţii

0,50 lei/m2/lună
6,00 lei/m2/lună
2,00 lei/m2/lună
2,50 lei/m2/lună

Tarif fără T.V.A.
Tarif fără T.V.A.
Tarif fără T.V.A.
Tarif fără T.V.A.

(2) Din valoarea chiriilor stabilite potrivit alin.(1), o cotă de 50% se face venit la bugetul local şi diferenţa de 50%
se face venit la bugetul Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca.
(3) Chiriile stabilite potrivit alin.(1), precum şi cele rezultate în urma licitaţiilor publice, se vor indexa anual în
funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila, şi se plătesc în termen
de 15 zile de la data primirii facturii.
Art.2.-(1) Se actualizează chiriile pentru utilizarea terenului sintetic de fotbal din cadrul Complexului Sportiv
„Ştefan Vrăbioru” Ianca, după cum urmează:
a)-50 lei/oră pentru utilizarea terenului în perioada de funcţionare a instalaţiei de nocturnă;
b)-30 lei/oră pentru utilizarea terenului în afara perioadei de funcţionare a instalaţiei de nocturnă;
(2) Pentru copii şi elevi se percepe ½ din taxele prevăzute la lit.a) şi b).
(3) Chiria pentru folosirea platourilor/ meselor/tarabelor şi a altor spaţii din pieţe/târguri/oboare……. 1,20 lei/m2/zi.
(4) Se aprobă o taxă de închiriere a utilajului de foraj în sumă de…………………………….………....20,00 lei/ml.
Art.3.-Tarifele de închiriere aprobate potrivit art.1-2 se aplică începând cu luna februarie 2014.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi directorul Direcţiei Serviciilor
Publice Ianca.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet, prin
grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
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H O T Ă R Â R E A Nr.10
din 31 ianuarie 2014
pentru: aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri în activitatea de gestionare
a câinilor cu sau fără stăpân de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
ianuarie 2014;
Având în vedere :
-dispoziţiile art.1, art.2, art.4 şi următoarele din O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr.227/2002, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1, art.3, art.5 şi următoarele Normele metodologice de aplicare a O.U.G.
nr.155/2001 privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin H.G.
nr.1059/2013;
-dispoziţiile art.1, art.2, art.3 şi următoarele Legea nr.205/2004 privind protecţia
animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea consiliului local şi raportul comisiei nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) şi alin.(6) lit.a) pct.19, 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri în activitatea de
gestionare a câinilor cu sau fără stăpân de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca,
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) În bugetele locale anuale vor fi prevăzute fondurile necesare realizării măsurilor
prevăzute în Regulament.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
directorul Direcţiei Serviciilor Publice Ianca - operatorul serviciului public local de gestionare
a câinilor fără stăpân.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
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H O T Ă R Â R E A Nr.11
din 31 ianuarie 2014
privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
ianuarie 2014;
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 nr. 481/2004 privind protecţia
civilă - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.2 din H.G. nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse
umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
-dispoziţiile art. 50 din Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de
urgenţă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.1184/2006;
-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) şi alin.(6) lit.a) pct.8, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă Planul de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administratriv al oraşului Ianca în anul 2014,
potrivit Anexelor nr.1, 1A şi 1B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate
de preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
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H O T Ă R Â R E A Nr.12
din 31 ianuarie 2014
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 31 ianuarie 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.13 lit. a) şi art.14 lit. a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia
civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.6 alin.(2) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor,
aprobată prin Ordinul M.A.I. nr. 132/2007;
-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului
local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) şi alin.(6) lit.a) pct.8, 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 după cum urmează:
1) la cap. II, secţiunea 4, punctul a) va avea următorul conţinut :
a. Numărul populaţiei
Nr.
FEMEI
U.A.T Ianca
crt.
< 18 ani
1.
oraş Ianca
1275
2.
sat Plopu
396
3.
sat Oprişeneşti
204
4.
sat Perişoru
265
5.
sat Tîrlele Filiu
156
6.
sat Berleşti
87

BARBATI
< 18 ani
1285
373
164
247
118
85

>= 18 ani
1838
352
230
275
165
115

>= 18 ani
1730
321
170
263
130
99

2) la cap. II, secţiunea 4, punctul b) va avea următorul conţinut :
b. Structura demografică
Nr.
U.A.T Ianca
Preşcolari
crt.
1.
oraş Ianca
236
2.
sat Plopu
67
3.
sat Oprişeneşti
32
4.
sat Perişoru
35
5.
sat Tîrlele Filiu
12
6.
sat Berleşti
13

Elevi
1.233
157
56
117
77
59

Salariaţi
local
navetişti

Pensionari
1.927
361
224
283
169
135

3) la cap. II, secţiunea 6, punctul b) va avea următorul conţinut :
b. Depozite/rezervoare, capacităţi de stocare
La nivelul U.A.T Ianca există doar rezervoare de stocare apă potabilă, poziţionarea lor pe teritoriul
administrativ precum şi capacitatea fiecăruia fiind :
- oraş Ianca (în incinta Staţiei de tratare) V = 800 m3
- sat Perişoru
V = 200 m3
- sat Plopu
V = 200 m3
- sat Oprişeneşti
V = 200 m3
4) la cap.II, secțiunea 6, punctul e) va avea următorul conținut :
e. Creşterea animalelor
Situaţia efectivelor de animale existente (pe specii) se prezintă astfel :
- bovine
2.082 capete ;
- porcine
2.927 capete ;
- ovine
11.420 capete ;
- caprine
1.661 capete ;
- cabaline
754 capete ;
- păsări
49.120 capete.
Crescătoriile de animale cu număr ridicat de capete sunt următoarele :
- S.C Agrimon S.R.L
creşterea păsărilor ouătoare
sat Plopu ;
- S.C Goliath
creştere şi îngrăşare porcine
- S.C Matador
creştere şi îngrăşare porcine
- S.C Miofan S.R.L
creştere taurine pentru lapte
- P.F Chiriţă Tudorache creştere ovine
- P.F Mitrea Stan
creştere ovine

- locaţie sat Oprişeneşti şi
- locaţie sat Perişoru ;
- locaţie sat Perişoru ;
- locaţie D.J 221 ;
- locaţie sat Berleşti ;
- locaţie sat Oprişeneşti.

5) la cap.II, secțiunea 7, punctul a) va avea următorul conținut :
a) Instituţii publice
Instituţiile de administraţie publică, de cultură, de ocrotire a sănătăţii, etc. (şcoli, primărie, grădiniţe, muzee,
etc.) care funcţionează pe raza U.A.T Ianca sunt următoarele :
Nr.
Crt.
1.

Denumire instituţie

Profil de activitate

Primăria Ianca

Administraţie publică

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poliţia Ianca
Jandarmeria Ianca
U.A.M.S Ianca
Cabinete medicale
Serviciul de Ambulanţă
I.S.U Brăila – Grupa 2 stingere
Grădiniţa Ianca
Liceu Tehnologic „Nicolae
Oncescu”
Liceu Teoretic „Constantin
Angelescu”
Muzeul Ianca
Casa de Cultură Ianca
Administraţia Financiară
Notariatul Public Ianca
Şcoala cu clasele I-VIII Plopu

Ordine publică
Pază şi ordine publică
Asistenţă medico-socială
Activităţi medicale
Urgenţe medicale
Intervenţii stingere incendii
Învăţământ preşcolari
Învăţământ clasele I-XII

str.Calea Brăilei, nr.27/
0239668178
str.Sărăţeni. nr.4/0239668444
str.Sărăţeni, nr.2
str.Teilor, nr.74/0239668346
str.Morii, nr.1/0239668272
str.Teilor, nr.74/0239668490
str.Gării, nr.7/0239668888
str.Gării, nr.8/0239668057
str.Brăilei, nr.13/0239668494

Învăţământ clasele I-XII

str.Brăilei, nr.167/0239668344

Activităţi de muzeologie
Activităţi cultural-artistice
Activităţi fiscale
Activităţi notariale
Învăţământ clasele I-VIII

str.Gării, nr.9/0239668178
str.Brăilei, nr.35/0239669230
str.Eroilor, /0239668930
str.Gării, nr.5/0239668959
sat Plopu / 0239651000

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Număr
angajaţi

Adresă/Număr telefon

6) capitolul V va avea următorul conținut :
«Capitolul V. RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE

Resursele necesare desfășurării activității de analiză și acoperire a riscurilor sunt evidențiate în
Planurile de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru gestionarea situațiilor de urgență.
Aceste Planuri se întocmesc la începutul fiecărui an, sumele respective făcând parte din bugetul local
anual și vor fi supuse aprobării consiliului local.
Pentru prevenirea și combaterea riscurilor identificate pe raza U.A.T Ianca și ținând cont de amploarea
și efectele posibile ale acestora s-au stabilit următoarele tipuri de forțe participante :
a) serviciul voluntar pentru situații de urgență – componenta preventivă – cu un număr de 30 de
voluntari
b) formațiuni de protecție civilă din cadrul serviciul voluntar pentru situații de urgență, prin echipele de
înștiințare-alarmare (7 voluntari), adăpostire (7 voluntari), deblocare-salvare (7 voluntari)
c) formațiuni de asistență și remedieri defecțiuni din cadrul serviciul voluntar pentru situații de urgență
prin echipele sanitar-veterinară (1 voluntar) și tehnic-instalații (2 voluntari)
Pe lângă tipurile de forțe enumerate mai sus vor mai acționa, în funcție de complexitatea intervenției, și
echipaje ale poliției și jandarmariei care își desfășoară activitatea pe raza U.A.T Ianca.
Totodată, vor mai acţiona echipe din cadrul Poliţiei Locale Ianca precum şi echipe din cadrul serviciilor
publice descentralizare respectiv Direcţia Serviciilor Publice Ianca».
(2) Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în cadrul
U.A.T Ianca, componența comitetului local pentru situații de urgență, tabelul cuprinzând obiectivele care
pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă (seism, inundaţie, alunecare de teren, accident
tehnologic etc.), planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de
personal, precum şi tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente, actualizate, sunte
prevăzute în anexele nr.1, 3, 7, 10 şi 11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca aprobat prin
H.C.L. nr.27/2010, actualizat cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aprobate potrivit
art.1, este prevăzut în anexa prezenta hotărâre.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de preşedinte
al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija secretarului şi a
compartimentului de informare şi relaţii publice.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Liviu DRAGOMIR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.13
din 31 ianuarie 2014
privind: stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare sociale de urgenţă familiilor sau
persoanelor singure aflate în stare de necesitate.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2014;
Având în vedere:
-adresa Instituţiei Prefectului nr. 7124/01.07.2010 privind necesitatea actualizării periodice a criteriilor
proprii pentru situaţiile de necesitate în care se află familiile ori persoanele singure în vederea acordării
ajutoarelor sociale de urgenţă;
-dispoziţiile art.28 alin.(2) din Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
-dispoziţiile art.41 din Normele metodologice aprobate prin H.G.nr.50/2011, pentru aplicarea
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat ;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de asistenţă socială din cadrul aparatului de
specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) şi alin.6 lit.a) pct.2, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Situaţiile deosebite în care primarul poate acorda ajutoare sociale de urgenţă familiilor sau
persoanelor singure aflate în stare de necesitate, sunt următoarele:
a)- calamităţi naturale – cutremur, inundaţii, alunecări de teren, furtuni, tornade, etc. – sau incendii care
au ca urmări deteriorarea, avarierea sau distrugerea parţială ori totală a locuinţei şi anexelor gospodăreşti,
producerea de infirmităţi sau pierderi de vieţi omeneşti;
b)- accidente de orice fel care au ca urmări pierderea temporară sau definitivă a capacităţii de muncă a
persoanei care asigură veniturile pentru întreţinerea familiei;
c)- boli cronice care necesită tratamente costisitoare îndelungate, iar veniturile familiei sau persoanei
singure, după caz, sunt insuficiente pentru asigurarea tratamentului;
d)- intervenţii chirurgicale de urgenţă pentru salvarea vieţii sau îndepărtarea unei infirmităţi;
e)- îndepărtarea sau atenuarea urmărilor unor epidemii sau epizootii;
f)- familii fără venituri sau cu venituri reduse, care au în întreţinere copii aflaţi în situaţii de risc.
Art.2.-Ajutorul social de urgenţă se acordă o singură dată familiei sau persoanei singure aflate în
situaţiile prevăzute la art.1, prin dispoziţia primarului şi pe baza anchetei sociale, în limita fondurilor alocate
anual cu această destinaţie în bugetul local, din veniturile proprii .
Art.3.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea H.C.L.nr.76/2010
privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare sociale de urgenţă familiilor sau
persoanelor singure aflate în stare de necesitate.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Liviu DRAGOMIR

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.14
din 31 ianuarie 2014
privind: validarea mandatului de consilier local în funcţie al doamnei Spânu Mariana, în cadrul Consiliului
local al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2014;
Având în vedere:
-Hotărârea Consiliului Local nr.42/25.04.2013 privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local în funcţie al doamnei Pădureţ Mihaela, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca
urmare a demisiei, şi declararea locului vacant;
-adresa Instituţiei Prefectului nr.8557/12.07.2013, însoţită de adresa Autorităţii Electorale Permanente
nr.8520/10.07.2013, prin care se dă o nouă interpretare dispoziţiilor art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004
privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în sensul că pentru validarea mandatului unui
supleant înscris pe lista unei alianţe electorale care şi-a încetat existenţa nu mai este obligatorie
confirmarea în scris de către conducerile judeţene ale partidelor care au constituit alianţa, ci doar
confirmarea partidului politic din care face parte acea persoană;
-adresele Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Brăila nr.168 şi 169 din 22.11.2013 prin
care se solicită validarea mandatului de consilier local în funcţie al doamnei Spânu Mariana,confirmându-se
că este în continuare membru al acestui partid;
-tabelul cu propuneri de candidaturi pentru funcţia de consilier local al Alianţei pentru Viitorul Brăilei,
înregistrat la nr.30/30.04.2012 de către Circumscripţia orăşenească nr.3 Ianca, procesul verbal privind
centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier
local, precum şi Hotărârea nr.56/27.06.2012 privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al
oraşului Ianca, potrivit cărora ultimul mandat de consilier local în funcţie validat de pe lista acestei alianţe
electorale este cel al doamnei Pădureţ Mihaela, iar următorul candidat care nu a obţinut mandat de
consilier local în funcţie, fiind declarat ales consilier supleant pe această listă la alegerile locale din
10.06.2012, este doamna Spânu Mariana;
-referatul de aprobare al primarului, raportul comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în
cadrul Consiliului local al oraşului Ianca la alegerile locale din 10 iunie 2012, precum şi raportul comisiei de
specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
-dispoziţiile art.96 alin.(9) din Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
nr.67/2004-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.31 alin.(3) şi (5), 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.-Începând cu data prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local în funcţie al
doamnei Spânu Mariana 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 şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Liviu DRAGOMIR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.15
din 27 februarie 2014
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
din data de 27 februarie 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 27 februarie 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Florin GEORGESCU este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 27
februarie 2014, care va semna hotărârile, procesul verbal şi celelalte
documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.16
din 27 februarie 2014
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul
2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
februarie 2014;
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 2013, aprobate
prin Ordinul nr.2020/2013 al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru
buget;
-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil şi
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de
aprobare şi rectificare a bugetului local pe anul 2013;
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
2013, după cum urmează:
Prevederi anuale Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale(lei)
definitive(lei)
Plăţi efectuate(lei)
Venituri bugetare
16.909.000
17.135.000
14.987.636
Cheltuieli bugetare
18.524.000
18.750.000
13.530.945
Venituri extrabugetare
2.840.000
2.879.000
2.787.122
Cheltuieli extrabugetare
2.840.000
2.879.000
2.440.291
(2) Sinteza Contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2013
este prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.17
din 27 februarie 2014
privind: aprobarea Conturilor de execuţie ale bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca pe anul 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 februarie
2014;
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 2013, aprobate prin Ordinul
nr.2020/2013 al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget;
-referatul de aprobare al primarului, rapoartele centrelor de execuţie bugetară din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiilor bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2013;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca
pe anul 2013, cuprinzând venituri/cheltuieli iniţiale în sumă de 2.449.305 lei, venituri/cheltuieli definitive
în sumă de 2.514.902 lei şi încasări realizate/plăţi efectuate în sumă de 2.514.902 lei, potrivit anexei 1.
Art.2.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca pe
anul 2013, cuprinzând venituri/cheltuieli iniţiale în sumă de 1.777.930 lei, venituri/cheltuieli definitive în
sumă de 1.804.971 lei şi încasări realizate/plăţi efectuate în sumă de 1.794.457 lei, potrivit anexei nr.2.
Art.3.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Şcolii Gimnaziale Plopu pe anul 2013, cuprinzând
venituri/cheltuieli iniţiale în sumă de 816.068 lei, venituri/cheltuieli definitive în sumă de 780.026 lei şi
încasări realizate/plăţi efectuate în sumă de 777.058 lei, potrivit anexei nr.3.
Art.4.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Grădiniţei Ianca pe anul 2013, cuprinzând
venituri/cheltuieli iniţiale în sumă de 357.699 lei, venituri/cheltuieli definitive în sumă de 374.827 lei şi
încasări realizate/plăţi efectuate în sumă de 374.827 lei, potrivit anexei nr.4.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.6.-Conturile de execuţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în sinteză pe
indicatori, sunt prevăzute în anexele nr.1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.18
din 27 februarie 2014
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
februarie 2014;
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 2013, aprobate
prin Ordinul nr.2020/2013 al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru
buget;
-referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice şi
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de
aprobare şi rectificare a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2013;
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 2013, după cum urmează:
Denumirea
indicatorului
Venituri
Cheltuieli

Prevederi
iniţiale(lei)
1.500.000
1.490.000

Prevederi
definitive(lei)
1.500.000
1.490.000

Încasări realizate/
Plăţi efectuate(lei)
1.257.411
1.268.464

(2) Sinteza Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2013
este prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.19
din 27 februarie 2014
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico-Socială din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
februarie 2014;
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 2013, aprobate prin
Ordinul nr.2020/2013 al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget;
-referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Unităţii de Asistenţă Medico-Socială şi
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico-Socială pe anul 2013;
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 2013, după cum urmează:
Denumirea
indicatorului
Venituri
Cheltuieli
Venituri/Cheltuieli
din autofinanţare

Prevederi
iniţiale(lei)
534.000
534.000

Prevederi
definitive(lei)
534.000
534.000

Încasări realizate/
Plăţi efectuate(lei)
520.360
520.360

76.000

76.000

68.472

(2) Sinteza Contului de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico-Socială pe anul 2013
este prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.20
din 27 februarie 2014
privind: închirierea unor suprafeţe de păşune crescătorilor de animale şi stabilirea suprafeţei de păşune pentru care
Consiliul local al oraşului Ianca va depune cererea de sprijin pe suprafaţă în campania 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 februarie 2014;
Având în vedere:
-cererea nr.10072/07.01.2014 a domnului Miu Ion, preşedintele Asociaţiei locale a crescătorilor de taurine din
satul Plopu, respectiv cererea nr.11527/19.02.2014 a domnului Burlacu Nicu – persoană fizică, prin care se solicită
închirierea unor suprafeţe de păşune pentru păşunatul animalelor înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor;
-dispoziţiile art.9 alin.(2) şi (3) din O.U.G.nr.34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor,
precum şi ale art.6 din Normele metodologice aprobate prin H.G.nr.1064/2013;
-dispoziţiile art.6 din O.U.G.nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi directe naţionale
complementare care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, aprobă prin Legea nr.139/2007, cu modificările
şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului Registrul Agricol din cadrul aparatului de
specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) şi alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă închirierea suprafeţei de 6,00 ha păşune, situată în Tarlaua 27-în zona lacului Plopu,
Asociaţiei locale a crescătorilor de taurine Plopu, reprezentată de domnul Miu Ion în calitate de preşedinte.
(2) Se aprobă închirierea suprafeţei de 30,52 ha păşune, situată în Tarlaua 100-Parcela 637, Blocul fizic 1135, în
zona Staţiei I.S.G. nr.10, domnului Burlacu Nicu, persoană fizică, domiciliat în oraşul Ianca, str.Eroilor nr.6.
(3) Amplasamentele suprafeţelor de păşune sunt identificate prin planurile de situaţie anexate, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Închirierea păşunii se face pentru o perioadă de un an, potrivit contractului-cadru aprobat prin Ordinul comun
al M.A.D.R. şi M.D.R.A.P.nr.407/2051/2013, cu o chirie de 400 lei/ha, la care se adaugă impozitul pe tren potrivit
Codului Fiscal. Plata chiriei se face până la data de 30.09.2014, iar impozitul pe teren se plăteşte în 2 rate egale,
prima rată până la data de 31.03.2014, iar cea de-a doua rată până la data de 30.09.2014. Pentru neplata în termen
a chiriei şi impozitului se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare.
(5) Pentru persoanele fizice sau juridice care deţin animale înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi care
solicită închirierea păşunii pentru anul curent până la data de 01.03.2014, li se pot atribui suprafeţe corespunzătoare
numărului şi speciilor de animale, în aceleaşi condiţii.
(6) În situaţia în care sunt respectate clauzele contractuale, contractele de închiriere se pot prelungi anual prin
act adiţional, dar nu mai mult de 5 ani de la data încheierii contractului.
Art.2.- În campania anului 2014, Consiliul local al oraşului Ianca va depune la Centrul Judeţean Brăila al Agenţiei
de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură cererea de sprijin pentru suprafaţa de 920 ha păşune.
Art.3.-Pentru suprafaţa prevăzută la art.2 alin.(1) nu au existat solicitări de arendare, concesionare sau închiriere
din partea altor persoane fizice sau persoane juridice.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului şi domnul
Mocanu Marian-consilier în cadrul compartimentului Registrul Agricol, împuternicit pentru administrarea păşunii în
relaţia cu A.P.I.A.Brăila.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin
grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.21
din 27 februarie 2014
privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 domnului Sîmpetru Nicuşor
Octavian, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 februarie
2014;
Având în vedere:
-cererea nr.99/21687/16.12.2013, prin care domnul Sîmpetru Nicuşor Octavian, cu domiciliul în
oraşul Ianca, satul Perişoru nr.287, judeţul Brăila, solicită atribuirea unui teren în folosinţă gratuită
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003;
-dispoziţiile art.4 şi art.5 alin.(2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi ale art.5 din
Normele metodologice pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. nr.896/2003;
-dispoziţiile art.3 din H.C.L. nr.64/30.10.2003-cu modificările şi completările ulterioare, privind
validarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite tinerilor pentru realizarea de locuinţe proprietate
personală;
-Procesul verbal nr.99/16.12.2013 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei primarului nr.908/2003,
cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 300 mp, lotul nr.18 A din
P.U.D. 2005-Perişoru;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă cererea domnului Sîmpetru Nicuşor Octavian, cu domiciliul în oraşul Ianca, satul
Perişoru nr.287, judeţul Brăila, şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 300 mp, lotul
nr.18 A din P.U.D.2005-Perişoru, în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală în condiţiile
Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2.-Beneficiarul terenului aprobat potrivit art.1 este obligat să înceapă construirea locuinţei în
termen de 1 an de la data încheierii procesului verbal de predare-primire a terenului şi să o realizeze
cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.-În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art.2, prin hotărâre a consiliului local se retrage
beneficiarului dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în cauză.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 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 şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.22
din 27 februarie 2014
privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 domnului Gociu Adrian
Marinuş, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 februarie
2014;
Având în vedere:
-cererea nr.100/10628/22.01.2014, prin care domnul Gociu Adrian Marinuş, cu domiciliul în oraşul
Ianca, str.Primăverii nr.168, judeţul Brăila, solicită atribuirea unui teren în folosinţă gratuită pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003;
-dispoziţiile art.4 şi art.5 alin.(2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi ale art.5 din
Normele metodologice pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. nr.896/2003;
-dispoziţiile art.3 din H.C.L.nr.64/30.10.2003-cu modificările şi completările ulterioare, privind
validarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite tinerilor pentru realizarea de locuinţe proprietate
personală;
-Procesul verbal nr.100/22.01.2014 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei primarului
nr.908/2003, cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 300 mp, lotul
nr.19 A din P.U.D.2005-Perişoru;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă cererea domnului Gociu Adrian Marinuş, cu domiciliul în oraşul Ianca,
str.Primăverii nr.168, judeţul Brăila, şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 300 mp,
lotul nr.19 A din P.U.D.2005-Perişoru, în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală în
condiţiile Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2.-Beneficiarul terenului aprobat potrivit art.1 este obligat să înceapă construirea locuinţei în
termen de 1 an de la data încheierii procesului verbal de predare-primire a terenului şi să o realizeze
cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.-În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art.2, prin hotărâre a consiliului local se retrage
beneficiarului dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în cauză.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 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 şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.23
din 27 februarie 2014
privind: concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local Societăţii
Comerciale Recondit Serv S.R.L.Ianca, pentru extinderea construcţiilor pe terenul alăturat.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 februarie 2014.
Având în vedere:
-cererea nr.11308/13.02.2014, prin care doamna Iosub Mariana, reprezentanta S.C. Recondit Serv
SRL Ianca, solicită concesionarea suplimentară a unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de
consiliul local, situat în zona limitrofă celui concesionat prin Contractul nr.152/2012, în vederea extinderii
construcţiilor aferente depozitului pentru materiale de construcţii;
-dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate, instrucţiunile şi caietul de
sarcini, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă concesionarea unui teren în suprafaţă de 500 mp din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local Societăţii Comerciale Recondit Serv SRL Ianca, în vederea extinderii
construcţiilor aferente depozitului pentru materiale de construcţii, realizat pe terenul concesionat prin
Contractul nr.152/2012.
(2) Terenul este identificat prin planul de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(3) Terenul se concesionează pe o perioadă de 10 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.
(4) Redevenţa datorată pentru concesionarea terenului este de 0,655 lei /mp/an, la care se adaugă
taxa pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal.
(5) Redevenţa se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia
Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului
pe teren.
(6) Pentru neplata în termen a redevenţei şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere potrivit
legii pentru creanţele bugetare.
(7) După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin act adiţional se modifica suprafaţa de teren din
Contractul de concesiune nr.152/2012.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul
financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.24
din 27 februarie 2014
privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de
consiliul local în scopul realizării obiectivului „Staţie de betoane şi prefabricate” în oraşul Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 februarie 2014.
Având în vedere:
-adresa nr.50/14.02.2014 a S.C. Diotech SRL Galaţi, prin care se solicită concesionarea unui teren din domeniul
privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în intravilanul oraşului Ianca, str.Şcolii, în zona târgului de
cereale, în scopul realizării obiectivului „Staţie de betoane şi prefabricate”;
-dispoziţiile art.3, art.4, art.5 lit. b), art.7, art.9, art.10, art.12 şi art.14 lit.a) din OUG nr.54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1, art.5 alin. (2) şi art.8 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.54/2006, privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG nr.168/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate, instrucţiunile şi caietul de sarcini,
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 3000 mp din
domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în intravilanul oraşului Ianca, str.Şcolii, în zona târgului
de cereale, în scopul realizării obiectivului „Staţie de betoane şi prefabricate”, conform Caietului de sarcini şi
Instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Terenul este identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre şi se
concesionează pe o perioadă de 49 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.
(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 0,655 lei/mp/an. Redevenţa rezultată în urma licitaţiei publice se va
indexa anual în funcţie de rata inflaţiei - pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila - şi se
plăteşte, odată cu taxa pe teren, la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata impozitului pe teren.
(4) Pentru neplata în termen a redevenţei şi a taxei se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru
creanţele bugetare.
(5) Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare este de 10% din valoarea redevenţei
pe un an.
(6) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia prevăzută la pct. 4.2 din
Instrucţiunile de atribuire a contractului de concesiune.
(7) Publicitatea licitaţiei se va realiza potrivit art. 21 din O.U.G. nr. 54/2006 şi Normelor metodologice aprobate
prin H.G. nr. 168/2007.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul financiar
contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin
grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.25
din 27 februarie 2014
privind: aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
februarie 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.28 alin.(3) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii venitului
minim garantat, aprobate prin H.G.nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de asistenţă socială din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2014, potrivit Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Planul de acţiuni şi lucrări de interes local aprobat potrivit art.1, precum şi lista
cuprinzând beneficiarii de ajutor social care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de
interes local, se afişează la sediul primăriei prin grija şefului serviciului de asistenţă socială
din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
serviciul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care vor
întocmi planul lunar de acţiuni şi lucrări de interes local.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
ANEXA LA H.C.L.Nr.25/2014
PLAN
de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2014
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

Denumirea acţiunii sau lucrării de interes local
Întreţinerea parcului orăşenesc
Întreţinerea bazei sportive „Ştefan Vrăbioru”
Întreţinerea spaţiilor verzi din zona centrală a oraşului
Întreţinerea drumurilor comunale Ianca -Berleşti şi Ianca
- Tîrlele Filiu
Întreţinerea incintelor unităţilor de învăţământ din oraşul
Ianca
Întreţinerea incintelor unităţilor de învăţământ din satele
Plopu, Perişoru, Oprişeneşti, Berleşti şi Tîrlele Filiu
Întreţinerea incintei Unităţii de Asistenţă Medico Socială
Ianca

8

Plantat pomi fructiferi şi arbuşti ornamentali

9

Întreţinerea pădurilor din proprietatea oraşului Ianca

10

Întreţinerea cimitirelor (Căile de acces, Aleea Eroilor,
etc.)
Întreţinerea păşunilor din oraşul Ianca şi satele
componente

11
12

Întreţinerea târgului şi a pieţei orăşeneşti

Perioada desfăşurării
martie-octombrie
aprilie-noiembrie
martie-octombrie
iunie-august
ianuarie-decembrie
ianuarie-decembrie
ianuarie-decembrie
februarie-aprilie
octombrie-noiembrie
martie – iunie
octombrie-decembrie
martie-aprilie
septembrie-decembrie
martie-aprilie
septembrie-decembrie
săptămânal,
în zilele de marţi şi vineri

Tăiat, transportat şi depozitat lemne de foc din pădurile
mai-august
primăriei pentru unităţile şcolare
Întreţinerea incintelor aferente bisericilor din oraşul
14
aprilie-octombrie
Ianca şi satele componente
Îndepărtarea zăpezii şi gheţii de pe aleile din zona
ianuarie-aprilie
15
centrală a oraşului
noiembrie-decembrie
Alte acţiuni şi lucrări de interes local stabilite prin
16
ianuarie-decembrie
dispoziţie a primarului
Întreţinerea incintei si clădirilor proprietatea oraşului,
17
date în administrarea Asociaţiei Cultural Istorice
ianuarie-decembrie
„Muzeul” Ianca
Sprijinirea persoanelor aflate în stare de necesitate şi
18
ianuarie-decembrie
lipsite de ajutor
NOTĂ: Repartizarea persoanelor apte de muncă şi a numărului de ore pentru fiecare acţiune sau lucrare,
inclusiv pentru sprijinirea persoanelor aflate în stare de necesitate şi lipsite de ajutor, precum şi
efectuarea instructajului privind normele de tehnică a securităţii muncii, se fac prin grija primarului, la
propunerea serviciului de asistenţă socială.
13

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.26
din 31 martie 2014
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
din data de 31 martie 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 31 martie 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Florea LUPU este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 31
martie 2014, care va semna hotărârile, procesul verbal şi celelalte
documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.27
din 31 martie 2014
privind: preluarea clădirilor şi a terenurilor aferente fostelor centrale termice nr.3 şi 9 în din
administrarea directă a consiliului local.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie
2014;
Având în vedere:
-Hotărârea Consiliului Local nr.74/28.11.2002 privind trecerea centralelor termice nr.2, 3 şi 9 în
administrarea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea consiliului local, pentru
producerea şi distribuirea energiei termice în sistem centralizat în oraşul Ianca;
-încetarea activităţii de producere şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat în oraşul
Ianca, ca urmare a opţiunii proprietarilor/locatarilor de trecere la sistemul individual de încălzire a
locuinţelor, conform dispoziţiilor art.3 din O.U.G.Nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind
furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de
consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică;
-raportul directorului executiv al Direcţiei Serviciilor Publice, potrivit căruia pasivul contabil al
clădirilor şi terenurilor aferente fostelor centrale termice a fost soluţionat definitiv şi activul este liber
de sarcini, iar continuarea administrării acestora va obliga şi la plata impozitului aferent, deşi ele
nu mai sunt utilizate pentru activitatea economică generatoare de impozit, care a făcut posibilă
preluarea lor în administrare directă;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă preluarea clădirilor şi a terenurilor aferente fostelor centrale termice nr.3 şi
9 din administrarea directă a Direcţiei Serviciilor Publice în administrarea directă a consiliului local,
menţinându-se în continuare regimul proprietăţii publice al acestora.
(2) Predarea – preluarea imobilelor prevăzute la alin.(1) se face prin protocol încheiat între
directorul executiv al Direcţiei Serviciilor Publice şi primarul oraşului, în termen de 5 zile de la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dată de la care încetează obligaţiile fiscale privind impozitul
pe clădiri şi teren aferent centralelor termice nr.3 şi 9.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.28
din 31 martie 2014
privind: organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren din domeniul public administrat de consiliul local,
situat în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.94, în vederea amenajării unei terase pentru activităţi comerciale.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2014;
Având în vedere:
-cererea nr. 12589/12.03.2014 a domnului Dragomir Gheorghe din oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.94, judeţul
Brăila, prin care a solicitat închirierea unui teren din domeniul public al oraşului administrat de consiliul local, în
vederea amenajării unei terase în faţa imobilului pe care îl deţine în proprietate în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.94;
-dispoziţiile art.3, art.4, art.5 lit.b), art.7, art.9, art.10, art.12 şi art.14 lit.a) din OUG nr.54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1, art.5 alin. (2) şi art.8 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.54/2006, privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG nr.168/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate, instrucţiunile pentru ofertanţi şi
caietul de sarcini, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.5 lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 16 mp din domeniul
public al oraşului administrat de consiliul local, situat în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.94, în vederea amenajării
unei terase pentru activităţi comerciale.
(2) Terenul este identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre şi se închiriază pe
o perioadă de 1 an, cu drept de prelungire anuală. Pe terenul închiriat vor fi amplasate doar construcţii provizorii, cu
obligaţia chiriaşului de a permite accesul, ori de câte ori se impune, la reţelele de utilităţi publice.
(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 13 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren, iar pasul de
supralicitare este de 1% din preţul de pornire a licitaţiei.
(4) Chiria rezultată în urma licitaţiei publice se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor
comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila, şi se plăteşte împreună cu taxa la termenele prevăzute de Codul
fiscal pentru plata impozitului pe teren.
(5) Pentru neplata în termen a chiriei şi a taxei se datorează majorări de întârziere, potrivit legii, pentru creanţele
bugetare.
(6) Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei, iar garanţia de participare este de 10% din valoarea chiriei pe un
an.
(7) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia prevăzută la pct. 4.2 din
Instrucţiunile de atribuire a contractului de închiriere.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul financiar
contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.29
din 31 martie 2014
privind: rectificarea bugetului local şi a bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat pe anul 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
martie 2014;
Având în vedere:
-adresa nr.56579/12.03.2014 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila,
privind necesitatea rectificării bugetului local şi a bugetelor unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat pe anul 2014, în sensul modificării repartizării pe trimestre a sumelor
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivel local,
respectiv pentru plata salariilor şi a altor drepturi de natură salarială ale personalului din
învăţământ stabilite prin hotărâri judecătoreşti;
-adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ
teritorială a oraşului Ianca, privind comunicarea sumelor necesare a fi transferate din
trimestrele IV, III şi II în trimestrul I din anul 2014, în scopul finanţării acestor cheltuieli;
-necesitatea utilizării disponibilităţilor financiare din anii precedenţi, rezultate din
activităţile de autofinanţare, în scopul achiziţionării unui sistem de sonorizare la casa de
cultură a oraşului;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a), art.19 alin.(2) şi art.50 alin.(2) lit.b) din Legea finanţele
publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Bugetul local şi bugetele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca pe anul 2014, aprobate prin H.C.L.nr.5 şi
6/31.01.2014, se rectifică după cum urmează:
I.-Se modifică repartizarea pe trimestre a sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivel local şi se transferă în trimestrul I suma
totală de 158 mii lei, în contul 65.02.10, din care din trimestrul IV 52 mii lei, din trimestrul III
53 mii lei şi din trimestrul II 53 mii lei, pentru plata unor drepturi de natură salarială stabilite
prin hotărâri judecătoreşti. Modificarea repartizării pe unităţi de învăţământ, se realizează în
felul următor:

a)-pentru Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca, se transferă în trimestrul I suma
totală de 72 mii lei, din care 24 mii lei din trimestrul IV, 24 mii lei din trimestrul III şi 24 mii lei
din trimestrul II;
b)-pentru Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca, se transferă în trimestrul I suma
totală de 54 mii lei, din care 24 mii lei din trimestrul IV, 14 mii lei din trimestrul III şi 16 mii lei
din trimestrul II;
c)-pentru Şcoala Gimnazială Plopu, se transferă în trimestrul I suma totală de 17 mii lei,
din care 9 mii lei din trimestrul III şi 8 mii lei din trimestrul II;
d)-pentru Grădiniţa Ianca, se transferă în trimestrul I suma totală de 15 mii lei, din care 4
mii lei din trimestrul IV, 6 mii lei din trimestrul III şi 5 mii lei din trimestrul II;
e)-pentru Şcoala Gimnazială Plopu, în trimestrul I se mai transferă suma de 2 mii lei, din
trimestrul I de Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca;
f)-din acelaşi cont, pentru plata salariilor, se transferă din trimestrul I în trimestrul IV
suma de 30 mii lei, din care 15 mii de la Şcoala Gimnazială Plopu şi 15 mii de la Liceul
Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca.
II.-Se aprobă achiziţionarea unui sistem de sonorizare pentru Casa de cultură „Ion
Theodorescu Sion” Ianca, în limita sumei de 30,1 mii lei disponibilă în contul de
autofinanţare 50.04.din veniturile extrabugetare;
III.-(1) Se rectifică bugetul Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca, prin majorarea
cheltuielilor din activităţile de autofinanţare cu suma de 4 mii lei, reprezentând venituri din
anii precedenţi, după cum urmează:
-20.01.30, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare……………….0,5 mii lei
-20.05.30, alte obiecte de inventar……………………………………………...….3 mii lei
-20.11, cărţi, publicaţii şi materiale documentare………………..……………….0,5 mii lei
(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca şi
Şcolii Gimnaziale Plopu, rectificate potrivit alin.(1), sunt prevăzute în anexele nr.1-3 şi fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi directorii
unităţilor de învăţământ, care vor opera modificările în bugete potrivit prevederilor art.1.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.30
din 31 martie 2014
privind: aprobarea Actului adiţional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.670/10.09.2009.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 31 martie 2014;
Având in vedere:
-Hotărârea Consiliului Local nr.59/24.06.2009 privind delegarea gestiunii
Serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din oraşul Ianca către
Operatorul S.C. Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” Brăila;
-Hotararea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Dunărea” Brăila nr.11/14.07.2009, privind aprobarea delegării gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Brăila către
Operatorul S.C. Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” Brăila, în baza căreia sa încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă şi de canalizare nr.670/10.09.2009;
-Adresa nr.60/20.01.2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Dunărea” Brăila, prin care s-a notificat Operatorul pentru modificarea Anexei 2
– Preţuri şi tarife pentru branşare şi alte servicii apă, respectiv - Preţuri şi tarife
pentru racordare şi alte servicii de canalizare, cap.Dispoziţii Speciale din
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr.670/10.09.2009;
-Adresa nr.887/20.01.2014 a Operatorului S.C. Compania de Utilităţi Publice
„Dunărea” Brăila privind fundamentarea preţurilor şi tarifelor care fac obiectul
modificării contractului prin Actul adiţional nr.3;
-Prevederile art.4 alin.(2), art.5 alin.(1) lit.g) pct.1 şi alin.(2) lit.f) pct.1 şi 4,
art.16 alin.(1), alin.2 lit.a) şi alin.(3) lit.c), art.17 alin.(1) lit.c) şi d), alin.(2) lit.c)
pct.1, lit.d) pct.1 şi 5, art.20 alin.(1) şi (5), art.21 alin.(1) şi art.26 lit.c) din Statutul
Asociaţiei, coroborate cu prevederile art.56 - Modificarea de comun acord din
Capitolul III – Modificarea termenilor şi condiţiilor din Contractul de delegare –
Titlul IV – Dispoziţii finale din Dispoziţii generale din Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
nr.670/10.09.2009;

-Referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3
din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(4) lit.e) şi f), alin.(6)
lit.a) pct.14 şi alin.(7) lit.a), art.37, art.45 alin.(2) lit.d) şi f), art.62 alin.(1) şi
art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Actul adiţional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.670/10.09.2009,
potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Actul adiţional nr.3 se va încheia între Delegatarul Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, în numele şi pe seama membrilor
asociaţi, şi Operatorul S.C. Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” Brăila.
Art.2.-Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea”
Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, Şoseaua Buzăului nr.3A corp 2, judeţul
Brăila, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Grefa Judecătoriei
Brăila sub nr.1/08.01.2008, să semneze în numele şi pe seama oraşului Ianca,
Actul adiţional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare nr.670/10.09.2009, prin reprezentantul său
legal, Preşedintele Asociaţiei, domnul Gheorghe Bunea Stancu.
Art.3.-Se acordă mandat special domnului primar Chiriţă Fănel George,
reprezentantul legal al oraşului Ianca, să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre,
respectiv să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Dunărea” Brăila şi să avizeze Actul adiţional nr.3 la Contractul
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
nr.670/10.09.2009.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată
pe pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al
oraşului Ianca din data de 31 martie 2014, cu un numar de 12 voturi din numărul
total de 17 consilieri locali existenţi în funcţie, îndeplinindu-se cerinţa de
majoritate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.31
din 31 martie 2014
privind: avizarea modificării alin.(5) al art.106 din Regulamentul serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare, precum şi avizarea Regulamentului privind individualizarea la nivel de
apartament sau spaţiu cu altă destinaţie în cadrul condominiilor, a prestaţiilor pentru
serviciul public de furnizare apă potabilă şi pentru serviciul public de canalizare.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
martie 2014;
Având în vedere:
-Adresa nr.163/20.02.2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila,
privind dezbaterea publică asupra Regulamentului pentru individualizarea la nivel de
apartament sau spaţiu cu altă destinaţie în cadrul condominiilor, a prestaţiilor pentru
serviciul public de furnizare apă potabilă şi pentru serviciul public de canalizare;
-Adresa nr.808/17.01.2014 a Operatorului S.C. Compania de Utilităţi Publice „Dunărea”
Brăila, privind necesitatea modificării alin.(5) al art.106 din Regulamentul serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare aplicabil în judeţul Brăila;
-Hotararea nr.9/4.07.2009 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Dunărea” Brăila privind aprobarea Regulamentului Serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare;
-Referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor 36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(5) lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.14,
art.37, art.45 alin.(2) lit.d), art.62 alin.(1), art.63 alin.(1) lit.d) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificările şi completarile
ulterioare, coroborate cu prevederile art.263 alin.(5) din Regulamentul serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.-Se avizează modificarea alin.5 al art.106 din Regulamentul serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea nr.9/2009, în urmatoarea formă:
„(5) Căminul de branşament se amplasează cat mai aproape de limita de proprietate, la
1-2 m pe domeniul public, cu excepţia cazurilor în care, din punct de vedere tehnic, acest
lucru nu este posibil”.
Art.2.-Se avizează Regulamentul privind individualizarea la nivel de apartament sau
spaţiu cu altă destinaţie în cadrul condominiilor, a prestaţiilor pentru serviciul public de
furnizare apă potabilă şi pentru serviciul public de canalizare, cu Anexele nr.1-5 – parte
integrantă din acesta, conţinând următoarele:

a)-Anexa nr.1-Tabel nominal cu proprietarii/chiriaşii sau deţinătorii cu orice titlu legal ai
apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie, care solicită separarea măsurării consumului
de apă pentru blocul …, sc…. ap…, str. … nr…, localitatea…..;
b)-Anexa nr.2-Cererea de separare tehnică a măsurării consumului de apă pe
apartamente sau spaţii cu altă destinaţie, pentru proprietarii/chiriaşii sau deţinătorii cu orice
titlu legal ai apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie, care solicită separarea măsurării
consumului de apă pentru blocul …, sc…. ap…, str. … nr…, localitatea….., înscrişi in
Tabelul nominal-Anexa nr.1;
c)-Anexa nr.-Adeverinţa eliberată de către Asociaţia de proprietari/locatari;
d)-Anexa nr.4-Tabel cuprinzând rezultatul citirii contorilor individuali ai proprietarilor/
chiriaşilor/deţinătorilor cu titlu legal ai apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie, situate in
blocul nr..., sc…., din localitatea…
e)-Anexa nr.5-Notificare privind sistarea prestării serviciului de furnizare apă potabilă
prin debranşare.
Art.3.-Se aprobă includerea Regulamentului privind individualizarea la nivel de
apartament sau spaţiu cu altă destinaţie în cadrul condominiilor, a prestaţiilor pentru
serviciul public de furnizare apă potabilă şi pentru serviciul public de canalizare, ca Anexa
nr.5 la Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Art.4.-Se acordă mandat special domnului primar Chiriţă Fănel George, reprezentantul
legal al oraşului Ianca, să aducă la îndeplinire prezenta hotărâre, respectiv să voteze în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila
modificarea alin.(5) al art.106 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare, în forma preăazută la art.1, precum şi Regulamentul privind individualizarea la
nivel de apartament sau spaţiu cu altă destinaţie în cadrul condominiilor, a prestaţiilor
pentru serviciul public de furnizare apă potabilă şi pentru serviciul public de canalizare, cu
Anexele nr.1-5-parte integrantă din acesta.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Ianca
din data de 31 martie 2014, cu un număr de 12 voturi din numărul total de 17 consilieri locali
existenţi în funcţie, îndeplinindu-se cerinţa de majoritate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.32
din 02 aprilie 2014
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
din data de 02 aprilie 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de
îndată la data de 02 aprilie 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Mircea MIRCESCU este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 02
aprilie 2014, care va semna hotărârile, procesul verbal şi celelalte
documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mircea MIRCESCU

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.33
din 02 aprilie 2014
pentru: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Nr.24/27.02.2014 privind organizarea licitaţiei publice
pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, în scopul realizării
obiectivului „Staţie de betoane şi prefabricate”.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de îndată la data de 02 aprilie 2014.
Având în vedere:
-Hotărârea Consiliului Local Nr.24/27.02.2014 privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui
teren în suprafaţă de 3000 mp din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în intravilanul
oraşului Ianca, str.Şcolii, în zona târgului de cereale, în scopul realizării obiectivului „Staţie de betoane şi
prefabricate”;
-adresa nr.11/01.04.2014 a S.C. Diotech SRL Galaţi, iniţiatorul concesiunii, privind imposibilitatea realizării
obiectivului pe acel amplasament, ca urmare a modificărilor recente a Normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viaţă potrivit O.M.S.nr.119/2014, precum şi a faptului că terenul în cauză este situat în imediata vecinătate
a ariei de protecţie specială avifaunistică Ianca-Plopu-Sărat, conform adresei Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Brăila nr.3372/01.04.2014, care implică proceduri suplimentare în procesul de avizare;
-importanţa realizării acestui obiectiv pentru oraşul Ianca, precum şi respectarea termenelor stabilite în cadrul
proiectului, care beneficiază de finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare.
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate, instrucţiunile şi caietul de sarcini.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I.-Hotărârea Consiliului Local Nr.24/27.02.2014 privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea
unui teren în suprafaţă de 3000 mp din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în intravilanul
oraşului Ianca, str.Şcolii, în zona târgului de cereale, în scopul realizării obiectivului „Staţie de betoane şi
prefabricate”, se modifică după cum urmează:
1.- La articolul nr. 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.1.-(1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 2000 mp din
domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în intravilanul oraşului Ianca, str.Calea Brăilei, în zona
fostei centrale de termoficare, în scopul realizării obiectivului „Staţie de betoane şi prefabricate”, conform Caietului de
sarcini şi Instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”
2.- După articolul nr.1 se introduce un nou articol, 11, cu următorul cuprins:
„Art.-11 (1) Se instituie dreptul de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra terenului traversat/subtraversat de
conducta de gaze naturale, în favoarea S.C. GDF Suez Energy România Distrigaz Sud Reţele S.R.L., pe toată
durata de viaţă a conductei, pe un culoar de 108 m lungime, conform planului de amplasament anexat care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Condiţiile de exercitare a dreptului de uz şi servitute vor fi stabilite prin convenţia-cadru încheiată între părţi,
potrivit anexei la H.G.nr.135/2011.”
Art.II.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul financiar
contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.III.-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.IV.-Hotărârea Consiliului Local Nr.24/27.02.2014, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre,
se va republica, dându-se articolelor o nouă numerotare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mircea MIRCESCU

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.34
din 30 aprilie 2014
privind: vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local domnului Tudoroiu
Gheorghe, concesionarul terenului şi proprietarul construcţiilor existente pe acest teren situat în intravilanul satului
Gara Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;
Având în vedere:
-cererea nr.12173/06.03.2014 a domnului Tudoroiu Gheorghe, prin care se solicită cumpărarea terenului în
suprafaţă de 2585 mp, deţinut în concesiune potrivit Actului Adiţional nr.2/07.10.2013, aferent construcţiilor
dobândite de concesionar potrivit Contractului de vânzare-cumpărare nr.2444/29.12.2010, 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;
-Hotărârea Consiliului Local nr.72/2011 privind însuşirea Inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al
oraşului, unde la poziţia nr.89 se regăseşte evidenţiat terenul supus vânzării, înscris în cartea funciară nr.70924 pe
numele UAT Ianca - domeniul privat, potrivit Încheierii nr.357/11.01.2011 a Biroului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Făurei, iar construcţiile C1 şi C2 pe numele domnului Tudoroiu Gheorghe;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, raportul de expertiză tehnică imobiliară şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3
din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(3) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă raportul de evaluare - parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit la data de
27.03.2014 de către domnul Răureanu Marius - expert evaluator ANEVAR, privind stabilirea preţului de vânzare în
sumă de 26.537 lei, echivalent 5.945 Euro, al terenului din domeniul privat al oraşului Ianca administrat de consiliul
local în suprafaţă de 2585 mp, situat în intravilanul satului Gara Ianca, înscris în cartea funciară nr.70924 pe
numele UAT Ianca - domeniul privat, potrivit Încheierii nr.357/11.01.2011 a Biroului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Făurei.
(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) domnului Tudoroiu Gheorghe, în calitate de titular al
contractului de concesiune nr.2/07.10.2013, de proprietar al construcţiilor ridicate pe acest teren potrivit Contractului
de vânzare-cumpărare nr.2444/29.12.2010 şi de beneficiar al dreptului de preempţiune potrivit art.123 alin.(3) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Preţul de 5.945 Euro poate fi plătit în procent de 50% la data încheierii contractului de vânzare şi restul de 50
% în termen de 6 luni, în lei la cursul oficial comunicat de B.N.R în ziua plăţii, la casieria primăriei sau prin ordin de
plată în contul oraşului nr. RO86TREZ15421370201XXXXX deschis la Trezoreria Ianca.
Art.2.-Cheltuielile ocazionate de întocmirea documentaţiei pentru încheierea contractului de vânzare cad în
sarcina cumpărătorului.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin
grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mircea MIRCESCU

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.35
din 30 aprilie 2014
pentru: abrogarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.20/27.02.2014 privind închirierea unor
suprafeţe de păşune crescătorilor de animale şi stabilirea suprafeţei de păşune pentru care Consiliul
local al oraşului Ianca va depune cererea de sprijin pe suprafaţă în campania 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie
2014;
Având în vedere:
-adresa nr.2792/31.03.2014 a Instituţiei Prefectului Brăila, prin care se solicită abrogarea Hotărârii
Consiliului Local nr.20/27.02.2014, apreciind că închirierea directă a unor suprafeţe de pajişti, fără
organizarea unei licitaţii publice, contravine prevederilor O.U.G.nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor;
-dispoziţiile art.6 din O.U.G.nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi
directe naţionale complementare care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, aprobă prin
Legea nr.139/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se abrogă art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.20/27.02.2014 privind închirierea unor
suprafeţe de păşune crescătorilor de animale şi stabilirea suprafeţei de păşune pentru care Consiliul
local al oraşului Ianca va depune cererea de sprijin pe suprafaţă în campania 2014.
(2) În campania anului 2014, Consiliul local al oraşului Ianca va depune la Centrul Judeţean
Brăila al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură cererea de sprijin pentru suprafaţa de 956 ha
păşune.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului
şi domnul Mocanu Marian-consilier în cadrul compartimentului Registrul Agricol, împuternicit pentru
administrarea păşunii în relaţia cu A.P.I.A.Brăila.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.36
din 30 aprilie 2014
privind: închirierea unui teren neproductiv din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local Societăţii
Comerciale Amromco Energy S.R.L. Ploieşti, pentru realizarea obiectivului „Forarea şi echiparea Sondei de explorareevaluare A.7 Bordei Verde Vest”, pe raza satului Tîrlele Filiu.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;
Având în vedere:
-adresa nr.13783/28.04.2014 a Societăţii Comerciale Amromco Energy S.R.L. Ploieşti, titulară al acordului de
concesiune pentru perimetrele de dezvoltare şi exploatare petrolieră aprobat prin H.G.nr.223/1999 şi unic operator în
perimetrul „Bordei Verde Vest” potrivit art.3 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
nr.191/31.08.2011, prin care se solicită închirierea unei suprafeţe de 6000 mp teren neproductiv din domeniul privat al
oraşului administrat de consiliul local pentru realizarea obiectivului „Forarea şi echiparea Sondei de explorare-evaluare
A.7 Bordei Verde Vest”, pe raza satului Tîrlele Filiu;
-dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind unele
măsuri pentru realizarea construcţiilor, coroborate cu prevederile art.6 lit.c) din Legea petrolului nr.238/ 2004, cu
modificările şi completările ulterioare ;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate şi caietul de sarcini, precum şi raportul comisiei de
specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.5 lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă închirierea unei suprafeţe de 6000 mp teren neproductiv din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local Societăţii Comerciale Amromco Energy S.R.L. Ploieşti, pentru realizarea obiectivului
„Forarea şi echiparea Sondei de explorare-evaluare A.7 Bordei Verde Vest”, pe raza satului Tîrlele Filiu. Cheltuielile
ocazionate de înscrierea contractului de concesiune în cartea funciară cad în sarcina concesionarului.
(2) Terenul prevăzut la alin.(1), evidenţiat în Inventarul bunurilor aparţinând domeniul privat al oraşului, însuşit prin
H.C.L.nr.72/2011, este situat în Tarlaua 122, Parcela 738, fiind identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(3) Termenul de închiriere este de 5 ani de la data încheierii contractului, cu drept de prelungire în condiţiile legii .
(4) Chiria datorată pentru utilizarea terenului prevăzut la alin.(1) este de 3 lei/mp/an, la care se adaugă impozitul pe
teren potrivit prevederilor Codului fiscal.
(5) Chiria se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de
Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului pe teren.
(6) Pentru neplata în termen a chiriei şi a impozitului pe teren se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru
creanţele bugetare.
(7) La sfârşitul perioadei de închiriere Societatea Comercială Amromco Energy S.R.L. Ploieşti se obligă să aducă
terenul la forma iniţială, pe cheltuiala sa.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de urbanism şi
cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mircea MIRCESCU

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.37
din 27 mai 2014
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
din data de 27 mai 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de
îndată la data de 27 mai 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Bădiţă MOLDOVEANU este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 27 mai
2014, care va semna hotărârile, procesul verbal şi celelalte documente
dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Bădiţă MOLDOVEANU

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.38
din 27 mai 2014
privind: aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere şi modernizare campus şcolar Nicolae Oncescu,
oraşul Ianca”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4-Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de îndată la data de 27 mai 2014;
Având în vedere:
-necesitatea continuării lucrărilor de implementare a proiectului „Reabilitare, extindere şi modernizare
campus şcolar Nicolae Oncescu, oraşul Ianca”, cu altă formă de finanţare decât cea iniţială, respectiv în
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,
Domeniul major de intervenţie 3.4-Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă;
-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 financiar contabil şi raportul managerului de
proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.36 alin.(2) lit.b) şi d), alin.(4) lit.d) şi alin.6 lit.a), pct.1, art.45
alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă proiectul „Reabilitare, extindere şi modernizare campus şcolar Nicolae Oncescu,
oraşul Ianca”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4-Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă, cu o valoare totală de 25.734.129,42 lei.
Art.2.-Se aprobă contribuţia proprie la realizarea proiectului „Reabilitare, extindere şi modernizare
campus şcolar Nicolae Oncescu, oraşul Ianca” reprezentând 2% din valoarea eligibilă a acestuia, în sumă
de 466.008,37 lei, precum şi cheltuielile neeligibile aferente proiectului în sumă de 2.433.710,80 lei.
Art.3.-Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
„Reabilitare, extindere şi modernizare campus şcolar Nicolae Oncescu, oraşul Ianca”, vor fi de asemenea
asigurate din bugetul local, în condiţiile legii.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului, care
se împuterniceşte să semneze actele necesare şi contractul de finanţare.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bădiţă MOLDOVEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.39
din 27 mai 2014
privind: rectificarea bugetului local şi a bugetului Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu”, pe anul 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de îndată la data de 27 mai 2014;
Având în vedere:
-Hotărârea Consiliului Local Nr.38/27.05.2014 privind aprobarea finanţării proiectului „Reabilitare, extindere şi
modernizare campus şcolar Nicolae Oncescu, oraşul Ianca”, care implică şi rectificarea bugetului local;
-necesitatea utilizării disponibilităţilor financiare din anii precedenţi, rezultate din activităţile de autofinanţare, în
scopul realizării unor cheltuieli de funcţionare;
-încheierea unui contract de finanţare nerambursabilă de către Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca,
pentru un proiect promovat şi accesat în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor
Umane (POSDRU/161/2.1/G/133595), precum şi încasarea unor venituri extrabugetare suplimentare, neprevăzute,
care de asemenea necesită rectificarea urgentă a bugetului acestei unităţi de învăţământ;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a) şi art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/ 2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului ;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Bugetul local pe anul 2014, aprobat prin H.C.L.nr.5/31.01.2014, cu modificările şi completările ulterioare, se
rectifică după cum urmează:
a)-cheltuielile cu active fixe-construire Cămin cultural Plopu din capitolul 67.02.71.03, se diminuează cu suma de
300 mii lei şi se suplimentează cu aceeaşi sumă cheltuielile de capital pentru învăţământ din capitolul 65.02.71.01,
pentru finanţarea proiectului „Reabilitare, extindere şi modernizare campus şcolar Nicolae Oncescu, oraşul Ianca”,
modificându-se corespunzător Anexa nr.5 cuprinzând principalele lucrări de investiţii pe anul 2014 aprobată prin
H.C.L.nr.5/31.01.2014;
b)-cheltuielile extrabugetare-alte activităţi economice din capitolul 87.2G.50, se majorează cu suma totală de 88
mii lei, din disponibilul anului precedent, pentru: furnituri de birou – 3 mii lei; încălzit, iluminat şi forţa motrică – 5 mii
lei; carburanţi şi lubrifianţi – 20 mii lei; materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional – 30 mii lei; alte bunuri şi
servicii pentru întreţinere şi funcţionare – 30 mii lei
Art.2.-(1) Bugetul de autofinanţate al Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca pe anul 2014, aprobat prin
H.C.L.nr.6/31.01.2014, se rectifică după cum urmează:
a)-veniturile extrabugetare din capitolul 65.10, se suplimentează cu suma de 40,2 mii lei, din care 35,2 mii lei din
contractul de finanţare a proiectului „De la teorie la practică” promovat şi accesat în cadrul Programului Operaţional
Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU/161/2.1/G/133595), iar 5 mii lei din prima tranşă a
despăgubirilor pentru terenul agricol care nu a mai putut fi restituit în natură, solicitat în temeiul Legii nr.169/1997;
b)-cheltuielile extrabugetare din capitolul 65.10, se suplimentează cu suma de 40,2 mii lei, din care 35,2 mii lei
pentru finanţarea proiectului „De la teorie la practică” şi 5 mii lei pentru achiziţionarea unor obiecte de inventar.
(2) Bugetul de autofinanţate al Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca, rectificat potrivit alin.(1), este
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi directorul Liceului Tehnologic
„Nicolae Oncescu” Ianca, care vor opera modificările în bugete potrivit prevederilor art.1.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet, prin
grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bădiţă MOLDOVEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.40
din 27 iunie 2014
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
din data de 27 iunie 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 27 iunie 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Valeriu NEGOIŢĂ este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 27
iunie 2014, care va semna hotărârile şi procesul verbal dezbătute şi
aprobate în această şedinţă, precum şi orice alte documente legate de
reprezentarea consiliului local în perioada dintre şedinţele acestuia.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Valeriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.41
din 27 iunie 2014
privind: însuşirea Inventarelor bunurilor care aparţin domeniul public şi domeniului privat al oraşului
Ianca administrate de consiliul local.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2014;
Având în vedere:
-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 comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
-dispoziţiile art.8 din Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-pct.1, alin.(2) din Normele metodologice pentru înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin H.G.
nr.1031/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1alin.(2) şi art.2 din O.M.F.P. nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil, procesul verbal întocmit
de comisia de inventariere, lista bunurilor propuse spre casare, precum şi rapoartele comisiilor de
specialitate nr.1, 2 şi 3 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.122 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ianca, atestat prin H.G.Nr.363/
2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
I) - Se abrogă poziţiile nr.198 şi 202 din Secţiunea I - bunuri imobile;
II)- Se modifică şi se completează poziţiile: de la nr.156 la nr.159; de la nr.162 la nr.165; de la
nr.167 la nr.170; nr.172; nr.175; nr.176; de la nr.179 la nr.182; de la nr.203 la nr.215, nr. 221, nr.227,
nr.230 şi nr.235 din Secţiunea I-bunuri imobile, după cum urmează:
Secţiunea I- Bunuri imobile
la poziţia nr.156, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”234.090”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.157, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”34.235”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.158, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”29.376”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.159, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”58.595”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.162, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”138.881”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.163, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”132.594”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;

la poziţia nr.164, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”130.654”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.165, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”142.296”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.167, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”9.050”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.168, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”267.883”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.169, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”737.651”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.170, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”680.434”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.172, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”92.897”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.175, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”110.818”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.176, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”81.820”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.179, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”68.356”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.180, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”161.053”; iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.181, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”19.222”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.182, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”41.077”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.203, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”3.964.838”,iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.204, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”246.227”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.205, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”1.027.696”,iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.206, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”381.615”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.207, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”455.109”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.208, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”374.294”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;

la poziţia nr.209, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”487.410”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.210, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”92.804”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.211, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”107.068”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.212, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”51.769”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.213, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”185.787”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.214, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”233.162”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.215, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”213.742”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.221, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”182.348”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.227, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”42.607”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.230, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”3.716.098”,iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
la poziţia nr.235, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”121.800”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca conform Hotărârii Consiliului local
nr.41/27.06.2014”;
III.- Se completează Secţiunea 1 - bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al oraşului Ianca, cu poziţia nr.242, prin trecerea din domeniul privat al oraşului în domeniul
public al oraşului a apartamentului situat la parterul blocului D.4, din str.Industriei nr.3, în scopul
înfiinţării unor cabinete medicale ambulatorii, identificat conform datelor din Anexă care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Evidenţierea contabilă a bunurilor aparţinând domeniului public, aşa cum au fost actualizate
potrivit art.1, se face în continuare distinct de bunurile aparţinând domeniului privat al oraşului, potrivit
legii.
Art.3.-Se însuşeşte Inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al oraşului Ianca administrat de
consiliul local, potrivit procesului verbal întocmit de comisia de inventariere, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.4.-Se aprobă Lista cuprinzând mijloacele fixe şi obiectele de inventar a căror durată de folosinţă
a expirat sau au fost scoase din uz, propuse pentru casare şi valorificare, potrivit legii, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul financiarcontabil 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 şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Valeriu NEGOIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.42
din 27 iunie 2014
privind: închirierea unui spaţiu din domeniul public al oraşului administrat de consiliul local Casei
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila, în scopul înfiinţării unui punct de lucru în oraşul Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie
2014;
Având în vedere:
-adresele nr.107/16.04.2014 şi nr.137/13.05.2014 ale Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
Brăila, prin care se solicită atribuirea unui spaţiu în scopul înfiinţării unui punct de lucru în oraşul
Ianca;
-dispoziţiile art.16 din Legea nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de cultură sport şi administrativ
gospodăresc 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) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi
art.123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă închirierea unui spaţiu din domeniul public al oraşului administrat de
consiliul local, în suprafaţă de 7,75 mp, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila, în scopul
înfiinţării unui punct de lucru în oraşul Ianca.
(2) Spaţiul este situat în incinta Casei de cultură „Ion Theodorescu Sion”, fiind identificat prin
planul de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Închirierea spaţiului prevăzut la alin.(1) se face pe o perioadă de 5 ani, cu o chirie de 0,5
lei/mp/lună, la care se adaugă impozitul pe clădiri potrivit Codului Fiscal.
(4) Plata chiriei se face lunar, în prima decadă a lunii pentru luna în curs, iar a impozitului la
termenele prevăzute de Codul fiscal. Pentru neplata în termen a chiriei şi a impozitului se
datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul,
serviciul financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate
al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Valeriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.43
din 27 iunie 2014
privind: închirierea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local Sucursalei OMV
Petrom SA- E&P România - Asset IX Moldova Sud, pentru realizarea lucrărilor de închidere a Sondei nr.
278 Oprişeneşti.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2014;
Având în vedere:
-adresa nr.1756/14.05.2014 a Sucursalei OMV Petrom SA-E&P România - Asset IX Moldova Sud, prin
care se solicită închirierea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, pentru
realizarea lucrărilor de închidere a Sondei 278 Oprişeneşti;
-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;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate şi caietul de sarcini,
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.5 lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art. 123
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă închirierea unui teren neproductiv din domeniul privat al oraşului administrat de
consiliul local în suprafaţă de 580 mp Sucursalei Petrom SA- E&P România - Asset IX Moldova Sud,
pentru realizarea lucrărilor de închidere a Sondei nr.278 Oprişeneşti.
(2) Terenul se află în extravilanul satului Oprişeneşti, Tarlaua 178, Parcelele 1543 şi 1545, fiind
identificat prin planul de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Terenul se închiriază pe o perioadă de 1 an, cu o chirie totală de 1740 lei, la care se adaugă taxa
pe teren. Chiria şi taxa se plătesc în baza facturii emise de serviciul financiar contabil, în termen de 30 de
zile de la data încheierii contractului.
(5) Pentru neplata în termen a chiriei şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere potrivit legii
pentru creanţele bugetare.
(6) La sfârşitul perioadei de închiriere Sucursala Petrom SA- E&P România - Asset IX Moldova Sud se
obligă să aducă terenul la forma iniţială, pe cheltuiala sa.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de
urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Valeriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.44
din 27 iunie 2014
privind: rectificarea bugetului local pe anul 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2014;
Având în vedere:
-adresa nr.423/23.06.2014 a Asociaţiei Cultural Istorice „Muzeul” Ianca prin care se solicită sprijinul în
cofinanţarea proiectului „Valori cultural-istorice ale oraşului Ianca”;
-dispoziţiile art.46 alin.(1) lit.f) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată prin Legea nr. 246/ 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul inspectorului cu atribuţii pe linia asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, privind necesitatea alocării unor resurse materiale/financiare pentru personalul
din cadrul serviciului administrativ gospodăresc care participă la lucrările de reabilitare/extindere a reţelei
de canalizare şi de asfaltare a străzilor;
-dispoziţiile art.14 din Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art.46 alin.(2) şi (3) din Normele metodologice de aplicare a legii aprobate prin
H.G.nr.1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a) şi art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/ 2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Bugetul local pe anul 2014, aprobat prin H.C.L.nr.5/31.01.2014, cu modificările şi completările
ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)- cheltuielile din capitolul 67.2A..50-asociaţii şi fundaţii, se suplimentează cu suma de 3254,2 lei şi se
diminuează cu aceeaşi sumă cheltuielile din capitolul 512A0103-200109-autorităţi publice, materiale şi
prestări servicii cu caracter funcţional pentru cofinanţarea proiectului „Valori cultural-istorice ale oraşului
Ianca” promovat de Asociaţia Cultural Istorică „Muzeul” Ianca;
b)- se alocă distinct suma de 12 mii lei din capitolul 512A0103-200109-autorităţi publice, materiale şi
prestări servicii cu caracter funcţional, în scopul asigurării alimentaţiei de protecţie pentru personalul din
cadrul serviciului administrativ gospodăresc care participă la lucrările de reabilitare/extindere a reţelei de
canalizare şi de asfaltare a străzilor;
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul financiar
contabil, care vor opera modificările în buget potrivit prevederilor art.1.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Valeriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.45
din 31 iulie 2014
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
din data de 31 iulie 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 31 iulie 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Ștefan Marcel MITREA este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 31 iulie
2014, care va semna hotărârile şi procesul verbal dezbătute şi aprobate în
această şedinţă, precum şi orice alte documente legate de reprezentarea
consiliului local în perioada dintre şedinţele acestuia.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.46
din 31 iulie 2014
privind: trecerea unui teren din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului şi concesionarea
acestuia domnului Toma Sorin Marian, în vederea construirii unui balcon aferent apartamentului nr.4 pe
care îl deţine în proprietate la parterul blocului G.4, scara 1, din oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.51, judeţul
Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 iulie 2014;
Având în vedere:
-cererea nr.15680/04.06.2014 a domnului Toma Sorin Marian din municipiul Brăila, str. Octav Doicescu
nr.1, bl.A.4, sc.1, etj.2, ap.6, judeţul Brăila, prin care se solicită concesionarea unui teren în vederea
construirii unui balcon aferent apartamentului nr.4 pe care îl deţine în proprietate la parterul blocului G.4,
scara 1, din oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.51, judeţul Brăila;
-dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor;
-dispoziţiile art.8 alin.(1), art.10 alin.(2) şi art.11 alin.(1) lit.a) din Legea privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia nr.213/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi planul de situaţie al terenului,
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.5 lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă trecerea unui teren din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului în
suprafaţă de 10,30 mp şi concesionarea acestuia Toma Sorin Marian, în vederea construirii unui balcon la
apartamentul nr.4 pe care îl deţine în proprietate la parterul blocului G.4, scara 1, din oraşul Ianca,
str.Calea Brăilei nr.51, judeţul Brăila.
(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în intravilanul oraşului Ianca, limitrof blocului G.4, fiind
identificat prin planul de situaţie anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Termenul de concesionare este de 49 de ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, cu o
redevenţă anuală de 17 lei mp/an, la care se adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal.
(4) Redevenţa se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia
Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata impozitului
pe teren.
(5) Pentru neplata în termen a redevenţei şi a taxei se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere
potrivit legii pentru creanţele bugetare.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul
financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.47
din 31 iulie 2014
privind: organizarea licitaţiei publice pentru închirierea parcului orăşenesc în scopul amplasării provizorii de
instalaţii de agrement şi spaţii comerciale, în perioada aniversării Zilelor Oraşului Ianca - septembrie 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 iulie 2014;
Având în vedere:
-experienţa din ediţiile anterioare ale festivităţilor Zilelor Oraşului Ianca, când închirierea spaţiilor din
parcul orăşenesc s-a făcut individual şi anevoios, cu probleme de fiecare dată în privinţa alegerii
amplasamentului, a poziţiei din fiecare zonă, pentru că preţul pe fiecare metru pătrat de teren este acelaşi;
-necesitatea eficientizării utilizării parcului şi creşterii veniturilor din activităţile organizate, concomitent
cu solicitările insistente venite din partea comercianţilor de a se scoate la licitaţie închirierea parcului, fie pe
zone, fie în totalitatea sa, astfel încât să fie eliminate în totalitate subiectivismul şi nemulţumirile în privinţa
poziţiei repartizate ca urmare a închirierii directe practicate până acum;
-dispoziţiile art.3, art.4, art.5 lit.b), art.7, art.9, art.10, art.12 şi art.14 lit.a) din OUG nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.1, art.5 alin. (2) şi art.8 alin.(2) din
Normele metodologice de aplicare a OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, aprobate prin HG nr.168/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cu instrucţiunile pentru ofertanţi şi caietul de sarcini, precum şi raportul comisiei
de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.5 lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru închirierea integrală a parcului orăşenesc în scopul
amplasării provizorii de instalaţii de agrement şi spaţii comerciale, în perioada aniversării Zilelor Oraşului
Ianca din 1-15 septembrie 2014.
Art.2.-(1) Se aprobă caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru ofertanţi pe baza cărora se va organiza şi
desfăşura licitaţia publică, potrivit Anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 5.000 euro, care va fi achitat în totalitate, în lei, la data
încheierii contractului de închiriere, suma urmând a fi utilizată pentru organizarea Zilelor Oraşului Ianca.
(3) Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei, iar garanţia de participare este de 10% din valoarea
totală a chiriei.
(4) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia prevăzută la pct. 4.2
din Instrucţiunile de atribuire a contractului de închiriere.
(5) În lipsa ofertelor pentru închirierea integrală a parcului orăşenesc, se vor aplica în continuare
prevederile din Anexa nr.2 la H.C.L.nr.100/2012 privind taxele de ocupare temporară a domeniului public.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. nr.47/31.07.2014
CAIET DE SARCINI
pentru organizarea licitaţiei publice pentru închirierea parcului orăşenesc în scopul amplasării provizorii de instalaţii
de agrement şi spaţii comerciale, în perioada aniversării Zilelor Oraşului Ianca 1-15 septembrie 2014
1.Informaţii generale privind obiectul închirierii:
1.1. Obiectul închirierii îl constituie parcul public situat în oraşul Ianca, str.Parcului nr.2, judeţul Brăila;
- zona în care este situat parcul dispune de utilităţi tehnico edilitare: reţele de apă, canalizare, energie electrică,
gaze, etc.;
1.2. Destinaţia parcului este aceea de distracţii şi agrement;
1.3. Condiţii de utilizare a parcului: amplasarea provizorie de instalaţii de agrement şi spaţii comerciale (mese,
tarabe, tonete şi altele asemenea) în perioada aniversării Zilelor Oraşului Ianca 1-15 septembrie 2014
1.4. Chiriaşul este obligat să asigure integritatea mobilierului şi a vegetaţiei forestiere şi florale din parc pe perioada
închirierii, solicitând la nevoie sprijinul poliţiei locale;
1.5. Este interzisă subînchirierea parcului, fără aprobarea primarului;
1.6. Durata închirierii este 1-15 septembrie 2014;
1.7. Chiria minimă este de 5.000 euro, plătită în totalitate la data încheierii contractului, la cursul BNR din ziua plății.
1.8. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea chiriei totale şi poate fi achitată în numerar la
casieria Primăriei oraşului Ianca sau prin ordin de plată la Trezoreria Ianca cod fiscal 4874631, cont
RO56TREZ1545004XXX000272;
Ofertantului căruia i se atribuie contractul de închiriere i se transferă garanţia în contul chiriei.
Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia de participare, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data depunerii
cererii de restituire.
Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri:
a) dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia;
b) în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu se prezintă la data convocării pentru încheierea contractului de
închiriere;
c) în cazul excluderii de la licitaţie de către comisia de licitaţie, ca urmare a neîndeplinirii criteriilor de eligibilitate.
2. Perioada de valabilitate a ofertei:
2.1. Se stabileşte din momentul depunerii ofertelor şi până în momentul încheierii contractului de închiriere.
3. Condiţii generale ale închirierii
3.1 Parcul are destinaţia de agrement şi va fi folosit în scopul pentru care a fost închiriat.
3.2 Chiriaşul va respecta normele de protecţie a mediului impuse de legislaţia în vigoare.
4. Încetarea închirierii
4.1 Încetarea la expirarea duratei de închiriere
4.1.1 La termenul de încetare a închirierii, chiriaşul are obligaţia de a preda parcul ce a făcut obiectul contractului de
închiriere, liber de orice sarcini.
4.2 Încetarea contractului prin retragere
4.2.1 Închirierea se retrage şi contractul se reziliază în situaţia în care chiriaşul nu respectă obligaţiile asumate prin
contract, constatarea făcându-se de organele de control autorizate.
4.2.2 Primăria va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale chiriaşului, cu precizarea cauzelor care
au determinat-o. Rezilierea va opera de plin drept, la expirarea unei perioade de 24 de ore de la notificare, dacă
chiriaşul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în acest interval.
4.3 Încetarea contractului prin renunţare
4.3.1 Chiriaşul poate renunţa la închiriere în cazul în care din motive obiective, justificate, apare imposibilitatea
exploatării acestuia şi numai după verificarea celor semnalate.
4.3.2 Forţa majoră exonerează de răspundere ambele parţi.
5. Soluţionarea litigiilor
Litigiile de orice fel, apărute între părţile contractante în cursul derulării contractului, sunt de competenţa instanţelor
judecătoreşti. Pentru soluţionarea lor, părţile pot apela şi la arbitraj.
6. Dispoziţii finale
6.1 Drepturile şi îndatoririle parţilor se stabilesc prin contract.
6.2 Toate lucrările privind racordarea la reţelele tehnice edilitare existente şi obţinerea acordului de la deţinătorii
acestora, privesc pe chiriaş.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. nr.47/31.07.2014

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI
pentru organizarea licitaţiei publice pentru închirierea parcului orăşenesc în scopul amplasării provizorii de
instalaţii de agrement şi spaţii comerciale, în perioada Zilelor Oraşului Ianca 1-15 septembrie 2014
1.-Proprietar: Consiliul local oraşului Ianca, str. Calea Brăilei,nr.27, cod fiscal 4874631, tel.0239668178;
2. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere:
2.1. Criterii de eligibilitate:
La licitaţia pentru închirierea parcului pot participa persoane juridice sau persoane fizice, care:
a) nu au datorii faţă de bugetul local al oraşului Ianca;
b) nu au datorii la bugetul de stat;
c) au capacitate deplină de exercițiu.
2.2. Modul de prezentare a ofertei:
Ofertele se redactează în limba română.
Ofertele se vor depun în două plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior. Pe plicul exterior se va înscrie
data desfăşurării licitaţiei, ora, minutul, ziua, luna şi anul depunerii, obiectul închirierii şi adresa
proprietarului, fără a se prezenta date cu privire la ofertant.
Pe plicul interior se va înscrie numele, denumirea, adresa exactă a ofertantului şi, în cazul persoanelor
juridice, pe lângă sediu şi adresă, se vor înscrie celelalte date obligatorii stabilite potrivit Legii nr.31/1990,
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În plicul exterior se introduc:
- chitanţa privind taxa de participare la licitaţie, care este în sumă de 50 lei;
- chitanţa cu contravaloarea caietului de sarcini, care este în sumă de 10 lei;
- dovada depunerii garanţiei de participare;
- declaraţia de participare (extrasă din documentaţia de atribuire)
- informaţii privind eligibilitatea, acte doveditoare (în copie şi original), copia rămânând în dosarul închirierii;
- certificat constatator emis de O.R.C. original sau copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile;
- certificat de înregistrare ORC, în copie legalizată;
- certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul de stat, original sau copie legalizată, valabil;
- certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul local, original sau copie legalizată, valabil;
În plicul interior se introduce formularul de ofertă cu ştampila şi semnătura Primarului în original (extras din
documentaţia de atribuire), completat;
Plicul exterior, conţinând plicul interior, se va sigila şi se va depune la sediul Consiliului local al oraşului
Ianca, pentru care primeşte un număr de înregistrare ce cuprinde minutul, ora, ziua, luna şi anul, prin care
face dovada depunerii ofertei.
2.3 Procedura de deschidere a ofertelor:
În ziua de ……………….. ora …… la sediul Consiliului Local al oraşului Ianca vor fi prezenţi membrii
comisiei de licitaţie şi, dacă doresc, ofertanţii.
Deschiderea licitaţiei o face preşedintele comisiei de licitaţie care va deschide ofertele şi le va face
cunoscute în sală prin strigare. Anterior deschiderii ofertelor, participanţii vor semna declaraţiile de
confidenţialitate. În procesul verbal se va consemna, în partea introductivă a acestuia, faptul că plicurile
exterioare cu ofertele prezentate au fost sau nu intacte, în sensul că sigiliul aplicat pe partea lipită a
acestuia nu a fost afectat prin dezlipire sau altă modalitate de deschidere a acestuia.
Atribuirea contractului de închiriere se face pe baza procesului verbal încheiat de către comisia de licitaţie,
comisia stabilind ca ofertant câştigător pe cel care oferă prețul cel mai mare, iar la prețuri egale pe cel care
îndeplineşte cel mai bine condiţiile de eligibilitate stabilite pentru realizarea obiectivului propus.
Încheierea contractului de închiriere se face în termen de 3 de zile de la comunicarea ofertei câştigătoare.

3.Condiţii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele
3.1. Perioada de valabilitate a ofertei:
Se stabileşte din momentul deschiderii ofertelor şi până în momentul încheierii contractului de închiriere.
3.2. Condiţii de retragere a ofertei:
Oferta poate fi retrasă de ofertanţi fără nici o penalizare, dacă retragerea se face în afara perioadei de
valabilitate, până în momentul deschiderii ei. În cazul în care oferta se retrage în perioada de valabilitate se
pierde garanţia.
Garanţia se pierde şi în cazul în care după atribuirea contractului, chiriaşul nu se prezintă la data şi locul
anunţat pentru încheierea contractului de închiriere, în acest caz fiind invitat următorul ofertant dacă oferta
acestuia este de cel puțin 5.000 euro.
3.3. Condiţii de respingere a ofertei:
a) când preţul oferit este sub cel minim stabilit de proprietar, situație în care se pierde și garanția de
participare la licitație;
b) când nu se face dovada depunerii garanţiei;
c) când o ofertă se depune după termenul limită stabilit în anunț;
d) când oferta nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate.
3.4. Notificarea către ofertanţi a adjudecării licitației:
Notificarea către ofertanţi a atribuirii contractului de închiriere a parcului se face de către organizator, în
scris, ocazie cu care se va transmite şi data când chiriaşul se va prezenta pentru încheierea contractului.
3.5 Modul de adjudecare a ofertelor:
Chiria minimă pentru închirierea parcului este de 5.000 euro, care va fi plătită în totalitate la data încheierii
contractului, în lei la cursul din ziua plății.
Oferta câştigătoare va fi cea care va conţine nivelul cel mai ridicat al chiriei. În caz de oferte egale se va lua
în considerare criteriul “capacitate economico-financiară a ofertantului”.
3.6. Contestaţii la modul de desfăşurare şi adjudecare a licitaţiei:
Participanţii nemulţumiţi de modul de desfăşurare şi atribuire a contractului de închiriere, pot depune
contestaţii la sediul proprietarului în termen de 3 zile de la data adjudecării.
4. Alte precizări:
4.1.Formularul de ofertă pentru licitaţie fără ştampilă şi semnătură în original nu va fi luat în considerare,
procedându-se la respingerea ofertei.
Drepturile, obligaţiile şi clauzele închirierii sunt cele prevăzute în contractul de închiriere cadru.
4.2.Componenta comisiei de evaluare a ofertelor:
- Mircescu Mircea - viceprimar – preşedinte
- Moldoveanu Bădiţă– consilier local – membru
- Dogărescu Mioara – şef serviciu urbanism – membru
- Predescu Dorina – consilier juridic – membru
- Ciucă Mioara – consilier economic - secretar
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.48
din 31 iulie 2014
privind: achiziţionarea unei autobasculante și a unei mașini echipament-tocător de resturi vegetale,
ambele pentru întreținerea pajiștilor permanente, alocarea fondurilor pentru finalizarea lucrărilor la
rețeaua interioară de canalizare a Liceului Teoretic „Constantin Angelescu”, precum și asigurarea
unor cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului „Dezvoltare integrată a oraşului Ianca - modernizarea
spaţiilor publice urbane”.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 iulie
2014;
Având în vedere:
-necesitatea asigurării întreținerii pajiștilor permanente din domeniul privat al orașului, prin
aplicarea îngrășământului natural sau chimic, precum și îndepărtarea prin tocare și transportu
vegetației care afectează pășunatul animalelor;
-necesitatea asigurării transportului îngrășămintelor aplicate pe pajiștile permanente din
domeniul privat al orașului, a transportului de piatră şi a altor materiale de construcţii pentru
întreţinerea străzilor şi drumurilor comunale, precum și necesitatea suplimentării utilajelor de
deszăpezire, renunţând în acest fel la achiziţia de servicii de transport, precum şi la închirierea de
utilaje pe timp de iarnă care presupuneau costuri enorme şi întârzieri în redarea străzilor în
circulaţie;
-implementarea proiectului „Dezvoltare integrată a oraşului Ianca - modernizarea spaţiilor
publice urbane”, finanţat cu fonduri externe şi finalizat cu investiţii fără precedent în istoria
localităţii, atât din punct de vedere financiar, dar şi ca amploare, însemnând asfaltarea tuturor
străzilor şi construirea de trotuare şi rigole în oraşul Ianca şi satele Plopu, Perişoru, Oprişeneşti şi
Gara Ianca, investiţii care necesită însă pe viitor şi întreţinere, inclusiv prin îndepărtarea la timp a
zăpezii şi poleiului pe timp de iarnă în condiţii de siguranţă şi protejare a asfaltului, și la care mai
trebuie asigurate marcajele rutiere neprevăzute în proiect;
-adresa nr.5181/23.07.2014 a Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca, prin care se
solicită alocarea fondurilor necesare finalizării lucrărilor la rețeaua interioară de canalizare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi raportul comisiei de
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
-dispoziţiile art.26 alin.(5), art.41, art.44 alin.(1) şi art.46 alin.(2) lit.b) din Legea finanţelor
publice locale nr. 273/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.8 şi 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 achiziţionarea unei autobasculante, echipată cu accesoriile de
deszăpezire şi întreţinere a străzilor, drumurilor comunale și pajiștilor permanente din oraş şi
satele componente, în limita sumei de 555 mii lei, care se va asigura din contul de autofinanțate
nr.5004-subvenții pe suprafața de pășune.
(2) Caracteristicile tehnice minimale ale autobasculantei sunt prevăzute în Anexă, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Se aprobă achiziţionarea unei mașini echipament-tocător de resturi vegetale, pentru
întreținerea pajiștilor permanente din domeniul privat al orașului, în limita sumei de 23 mii lei, care
se va asigura din contul de autofinanțare nr.5004-subvenție pe suprafața de pășune.
Art.3.-Se alocă suma de 10 mii lei în capitolul 652A200130-cheltuieli materiale învățământ,
pentru finalizarea lucrărilor la rețeaua interioară de canalizare a Liceului Teoretic „Constantin
Angelescu” Ianca, diminuându-se corespunzător cheltuielile materiale pentru autorități publice din
capitolul 512A0103200130.
Art.4.-Se aprobă finanțarea cheltuielilor pentru realizarea marcajelor rutiere, neprevăzute în
proiectul „Dezvoltare integrată a oraşului Ianca - modernizarea spaţiilor publice urbane”, în limita
sumei de 100 mii lei în cadrul capitolului nr. 842A0303710130 - investiţii străzi, diminuându-se
corespunzător cheltuielile aferente obiectivului „Extindere reţele de canalizare în oraşul Ianca”,
înscris la punctul 8 din Programul principalelor lucrări şi achiziţii publice finanţat din fondul de
dezvoltare - Anexa nr.6 laH.C.L.nr.5/2014.
Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul,
directorul Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca şi serviciul financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, care vor opera modificările în bugetele proprii conform
art.1-4 și vor urmări realizarea achizițiilor publice de bunuri și lucrări potrivit legii speciale.
Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.49
din 31 iulie 2014
privind: aprobarea normelor de gospodărire pentru asigurarea unui climat de ordine şi curăţenie
pe teritoriul administrativ al oraşului, stabilirea faptelor care constituie contravenţii, constatarea şi
aplicarea sancţiunilor contravenţionale.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 iulie 2014;
Având în vedere:
-implementarea proiectelor „Dezvoltare integrată a oraşului Ianca-modernizarea spaţiilor publice
urbane” şi „Realizarea unui sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii
criminalităţii”, finanţate cu fonduri externe şi finalizate cu investiţii fără precedent în istoria localităţii,
atât din punct de vedere financiar, dar şi ca amploare, însemnând asfaltarea tuturor străzilor şi construirea
de trotuare, precum şi amplasarea de camere de supraveghere în oraşul Ianca şi satele Plopu, Perişoru,
Oprişeneşti şi Gara Ianca, investiţii care necesită întreţinere şi protejare, inclusiv prin măsuri coercitive;
-dispoziţiile art.4, art.8 şi art.24 din Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.515/2002;
-dispoziţiile art.6 alin (1), art.70 lit.g) şi art.90 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005
privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1, art.2, art.4 și art.6 din Legea nr.12/1990-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de
servicii ilicite;
-dispoziţiile art.26, art.27 și art.28 din Legea nr.50/1991-republicată, cu modificările și completările
ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
-dispoziţiile Ordinului comun al M.A.P., M.I. şi M.E.C. nr.4703/349/5016/2002, privind
intensificarea activităţilor de ordine publică şi creşterea siguranţei civice în zona unităţilor de învăţământ;
-dispoziţiile art.2 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, referatul şefului poliţiei locale şi raportul comisiei de
specialitate nr. 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a), 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:
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Art.1.-Prezenta hotărâre stabilește obligaţiile şi răspunderile ce revin instituţiilor publice, agenţilor
economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a oraşului şi satelor componente, pentru asigurarea unui
climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora, menţinerea ordinii şi liniştii publice, protecţia sănătăţii
publice şi a mediului înconjurător, desfăşurarea unui comerţ stradal civilizat, administrarea şi întreţinerea
domeniului public.
Art.2.-Asigurarea şi păstrarea curăţeniei, ordinii şi liniştii publice, protecţia sănătăţii publice şi a
mediului înconjurător, desfăşurarea unui comerţ stradal civilizat, administrarea şi întreţinerea domeniului
public constituie obligaţii fundamentale ale instituţiilor publice și agenţilor economici, cu sau fără
personalitate juridică, precum şi ale cetăţenilor.
CAPITOLUL II – OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE INSTITUŢIILOR PUBLICE,
AGENŢILOR
ECONOMICI ŞI ALE ALTOR PERSOANE JURIDICE PE LINIE DE
GOSPODĂRIRE
Art. 3.-(1) Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin următoarele
obligaţii:
a)- să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea
lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;

b)- să asigure repararea vitrinelor, spălarea geamurilor şi înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor
şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea
periodică a acestora;
c)- să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte
terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
d)- să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare,
dezinsecţie şi deratizare;
e)- să depoziteze reziduurile menajere şi industriale numai în recipienţi de metal sau material plastic,
acoperiţi, instalaţi în spaţii şi condiţii salubre, iar golirea lor să se facă direct la mijloacele de colectare; se
interzice depozitarea combustibililor sau a altor materiale pe trotuare sau străzi;
f)- să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a
locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din faţa
imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea;
g)- să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile
publice;
h)- să stropească, după golire, recipienţii în care precolectează gunoiul, cu soluţie de lapte de var sau
cu creolină;
i)- să spele şi să dezinfecteze mijloacele de transport a gunoiului după fiecare descărcare;
j)- să transporte, pe cheltuiala lor, molozul şi celelalte reziduuri provenite de la lucrări, cu mijloace
etanşe pentru a evita împrăştierea acestora pe străzi.
k)- să nu transporte dejecțiile provenite de la fermele de păsări pe străzile interioare ale localităților
sau pe alte trasee decât cele stabilite în acordul de mediu.
(2) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin.(1) constituie contravenție și se sancționează cu
avertisment sau amendă de la 700 lei la 1.400 lei.
Art.4.-Șefii instituţiilor publice și ai agenţilor economici răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute
la art.3.
CAPITOLUL III – OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR
Art.5.-(1) În aplicarea şi respectarea prezentei hotărâri, cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:
a)-să întreţină şi să asigure curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau sub orice formă, a
anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
b)-să cureţe faţadele locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, să asigure tencuirea
şi zugrăvirea periodică a acestora;
c)-să finalizeze construcţiile începute, în condiţiile şi la termenele stabilite în autorizaţii;
d)-să repare şi să întreţină instalaţiile aferente imobilelor;
e)-să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare
pe care le folosesc, să nu ocupe cu utilaje agricole sau cu orice fel de materiale domeniul public pe
porțiunea din fața imobilelor în care locuiesc, sau în fața imobilelor altor persoane;
f)-să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care
le folosesc în alte scopuri;
g)-să transporte cocenii de porumb, paiele, nutreţurile sau altele asemenea, astfel încât să evite
împrăştierea acestora;
h)-să nu arunce hârtiile şi gunoaiele de orice natură, sau apele reziduale pe străzi, trotuare sau în alte
locuri care nu au o asemenea destinaţie;
i)-să depoziteze reziduurile menajere şi gunoaiele numai în locurile special amenajate;
j)-să cureţe mijloacele de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
k)-să cureţe pomii, arborii şi arbuştii, să planteze flori, să repare şi să văruiască gardurile, podeţele, să
cureţe şi să amenajeze şanţurile potrivit documentaţiei stabilite de serviciul de urbanism şi amenajarea
teritoriului din cadrul primăriei;
l)-să crească animalele şi păsările numai cu respectarea regulilor de zooigienă; în perioadele de
carantină determinată de epidemii sau epizootii să respecte restricţiile stabilite de organele abilitate în
privinţa creşterii animalelor şi păsărilor; la locuinţele de la blocuri se interzice creşterea animalelor şi
păsărilor, cu excepţia păsărilor decorative, a pisicilor şi câinilor de apartament, dar cu respectarea
regulilor de zooigienă şi înregistrarea acestora; este permisă creşterea câinilor în fiecare curte cu obligaţia
posesorilor de a-i vaccina; in cazul în care câinele este ţinut liber în curte posesorul este obligat să ia toate
măsurile astfel încât să nu prezinte pericol pentru alte persoane, iar la intrarea în curte să monteze plăcuţă
avertizoare: "CÂINE RÂU";
m)-să însoţească animalele, de lanţ sau funie, la şi de la cireadă şi să nu le scoată la păşunat în afara
perioadelor stabilite de primar; şefilor și paznicilor de stână/cireadă le este interzis să primească la

păşunat animalele care aparţin cetăţenilor care nu au domiciliul pe raza administrativ teritorială a oraşului
Ianca
n)-să nu deplaseze animalele prin zona centrală a oraşului.
(2) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin.(1) constituie contravenție și se sancționează cu
avertisment sau amendă de la 400 lei la 800 lei;
CAPITOLUL IV - OBLIGAŢII COMUNE
Art.6.-(1) Persoanele juridice sau persoanele fizice care execută lucrări de construcţii, reparaţii,
instalaţii edilitare, demolări de clădiri, sau altele asemenea, au următoarele obligaţii:
a)-să împrejmuiască şantierul sau locul unde execută lucrările şi să ia măsuri pentru evitarea
accidentelor;
b)-să depoziteze în ordine materialele aprovizionate, în interiorul şantierului sau în locuri special
amenajate;
c)-să evite răspândirea prafului prin stropirea permanentă a zonei de lucru;
d)-să menţină continuu curăţenia pe căile publice din zona şantierului şi să nu obstrucţioneze
circulaţia in zonă.
(2) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin.(1) constituie contravenție și se sancționează cu
avertisment sau amendă de la 500 lei la 1.000 lei.
1. CAPITOLUL V - ALTE CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI
Art.7.-(1) Constituie contravenţii următoarele fapte în măsura în care ele nu au fost săvârşite în astfel
de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
a)- degradarea sub orice formă a trotuarelor, aleilor sau străzilor;
b)- modificarea rigolelor, a trotuarelor sau aleilor fără autorizaţie;
c)- săparea de gropi în spaţiile verzi sau în alte zone pentru extrageri de pământ, fără autorizare;
d)- degradarea locurilor de joacă pentru copii sau a recipienților pentru colectarea gunoaielor;
e)- folosirea suprafeţelor de locuit sau a dependinţelor apartamentului, precum şi a părţilor comune, în
alte scopuri decât cele stabilite prin contractul de vânzare-cumpărare;
f)- întinderea rufelor în alte locuri decât cele cu această destinaţie;
g)- scuturarea covoarelor, a preşurilor, etc., la balcoane sau în alte locuri și în afara programului
stabilite;
h)- spălarea balcoanelor în orele de circulaţie intensă;
i)- distrugerea sau dezlipirea din locurile special amenajate a afişelor, panourilor sau a indicatoarelor
de circulaţie;
j)- aruncarea în cămine sau în gurile de canalizare a cadavrelor de animale sau păsări, sticle, cutii de
conserve sau altele asemenea;
(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 600 lei la
1.200 lei;
Art.8.-(1) Constituie contravenţii şi următoarele fapte, în măsura în care ele nu au fost săvârşite în
astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
a)- tăierea fără autorizare sau degradarea în orice mod a arborilor, arbuştilor sau tufelor din parcuri, de
pe străzi sau din lizierele situate pe terenurile din domeniul public sau privat al orașului;
b)- călcarea, ruperea sau distrugerea ierburilor, florilor şi a oricăror plante ornamentale;
c)- cosirea ierbii din parcuri şi alte zone verzi de către persoane neautorizate;
d)- distrugerea sau mutarea băncilor, scaunelor, coşurilor de hârtii din locurile în care sunt instalate;
e)- scrijilirea sau degradarea în orice mod a gardurilor sau zidurilor;
f)- parcarea maşinilor pe spaţiile verzi, trotuare, căi pietonale sau pe platourile din zona centrală a
oraşului;
g)- intrarea în parc cu vehicule cu tracțiune animală sau autovehicule, cu excepţia celor autorizate;
h)- ocuparea cu diverse materiale a trotuarelor, aleilor pietonale, pasajelor dintre blocuri sau locurilor
de parcare;
i)- deteriorarea echipamentelor stâlpilor de electricitate.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit.a), d) și i) se sancționează cu avertisment sau amendă de la
1.000 lei la 2.000 lei, iar cele prevăzute la alin.(1) lit.b), c), e), f), g) și h) se sancționează cu avertisment
sau amendă de la 500 lei la 1.000 lei .
CAPITOLUL VI – STABILIREA CONTRAVENŢIILOR ŞI SANCŢIONAREA FAPTELOR
CARE TULBURĂ ACTIVITATEA EDUCATIVĂ, ORDINEA PUBLICĂ ŞI BUNELE
MORAVURI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Art.9.-(1) Constituie contravenţii următoarele fapte în măsura în care ele nu au fost săvârşite în astfel
de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, dar care tulbură activitatea educativă,

ordinea publică, bunele moravuri şi siguranţa civică în unităţile de învăţământ şi zona limitrofă a acestora
din oraşul Ianca şi satele componente:
a)- pătrunderea persoanelor fizice altele decât cele implicate în procesul de învăţământ, sau a
vehiculelor de orice fel în incinta unităţilor de învăţământ, fără acordul conducerii sau a profesorilor de
serviciu;
b)- pătrunderea oricăror persoane fizice în incinta unităţilor de învăţământ sub influenţa băuturilor
alcoolice;
c)- introducerea, comercializarea şi consumul de băuturi alcoolice în incinta unităţilor de învăţământ
sau a altor locuri în afara celor autorizate conform legii, din zona limitrofă a unităţilor de învăţământ;
d)- introducerea şi folosirea în incinta unităţilor de învăţământ sau în zona limitrofă a acestora, a
substanţelor iritant lacrimogene, a materialelor explozibile de orice natură, a armelor cu aer sau cu gaz
comprimat;
e)- tulburarea bunului mers al activităţii educative din unităţile de învăţământ prin producerea de
zgomote cu aparate sau obiecte de orice fel, ori prin strigăte;
f)- amplasarea de panouri publicitare şi afişarea reclamelor pentru băuturi alcoolice, ţigări sau
materialelor cu referire la violenţa fizică în unităţile de învăţământ şi zona limitrofă;
g)- staţionarea fără justificare a mijloacelor de transport de orice fel şi a persoanelor singure sau în
grup în zona limitrofă unităţilor de învăţământ;
h)- acostarea elevilor sau personalului didactic în incinta unităţilor de învăţământ sau în zona
limitrofă, atât la venirea cât şi la plecarea din unităţile de învăţământ;
i)- refuzul prezentării agenţilor forţei publice a documentelor de identitate de către persoanele care
săvârşesc fapte sancţionabile conform prezentei hotărâri;
j)- fumatul în locuri neamenajate sau nepermise din incinta unităţilor de învăţământ;
k)- lăsarea fără supraveghere a instalaţiilor de încălzit sau a celor sub presiune din dotarea unităţilor
de învăţământ ce ar putea pune în pericol viaţa şi securitatea persoanelor care desfăşoară activitatea în
aceste unităţi;
l)- multiplicarea şi difuzarea materialelor care instigă la activităţi infracţionale, violenţă fizică,
prozelitism, pentru curente sataniste, prostituţie sau perversiuni sexuale;
(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 500 lei la
1.000 lei .
CAPITOLUL VII – STABILIREA CONTRAVENŢIILOR ŞI APLICAREA
SANCŢIUNILOR ÎN DOMENIUL EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR
Art.10.-(1) Conform prevederilor Legii nr.50/1991-republicată, cu modificările și completările
ulterioare, denumită în continuare în prezentul capitol Lege, constituie contravenţii următoarele fapte,
dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art.3 din
Lege, cu excepţia celor menţionate la lit.b), c), e) şi g), de către investitor şi executant;
b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a
lucrărilor prevăzute la art.3 din Lege, cu excepţia celor prevăzute la lit.b), c), e) şi g), precum şi
continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire în situaţiile
prevăzute la art.7 alin.(15) din Lege, de către investitor şi executant;
c) aprobarea furnizării de utilităţi urbane, ca urmare a executării de lucrări de branşamente şi racorduri
la reţele pentru construcţii noi neautorizate;
d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor
autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor şi
amenajărilor cu caracter provizoriu;
e) neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la
art.3 lit.c) din Lege, precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare, amenajare ori degajare, după caz, a
amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, o dată cu încheierea
lucrărilor de bază;
f) neîndeplinirea obligaţiei de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul
contractelor de închiriere de către titularii de licenţe/permise/autorizaţii, prevăzuţi la art. 7^1 alin. (1)
lit.b) din Lege, la desfiinţarea acestora;
g) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de
control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate;
h) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art.7
alin.(8) din Lege;
(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează cu
amendă după cum urmează:
- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);

- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit.g);
- de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c);
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), e) şi f);
- de 1.000 lei, cele prevăzute la lit.h).
(3) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi reprezentantului persoanei juridice.
(4) În condiţiile prezentului capitol nu se aplică sancţiunea avertisment.
CAPITOLUL VIII - STABILIREA CONTRAVENŢIILOR ŞI APLICAREA SANCŢIUNILOR ÎN
DOMENIUL COMERŢULUI STRADAL
Art.11.-(1) Următoarele fapte reprezintă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi
constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii
penale, infracţiuni:
a) efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea
condiţiilor stabilite prin lege;
b) vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primar;
c) condiţionarea vânzării unor mărfuri sau a prestării unor servicii de cumpărarea altor mărfuri ori de
prestarea de servicii;
d) expunerea spre vânzare ori vânzarea de mărfuri sau orice alte produse fără specificarea termenului
de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat;
e) efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, cu bunuri a căror
provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii. Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile,
indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării.
Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii,
documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;
f) omisiunea întocmirii şi afişării, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, de către operatorii
economici a preţurilor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a
listei de preţuri şi tarife;
g) neexpunerea la vânzare a mărfurilor existente, vânzarea preferenţială, refuzul nejustificat al
vânzării acestora sau al prestării de servicii cuprinse în obiectul de activitate al operatorului economic;
(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) săvârşite de către persoane fizice se sancţionează cu amendă de
la 500 lei la 5.000 lei, iar dacă sunt săvârşite de persoane juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.
Art.12.-(1) În vederea fluidizării circulaţiei şi accesului în piaţa agroalimentară de pe str.Parcului, se
interzice staţionarea oricărui vehicul în zilele de vineri, între orele 6,00-12,00, pe porţiunea cuprinsă între
Calea Brăilei şi str.Nicolae Oncescu.
(2) Staţionarea acestora se poate face în parcarea din zona blocului A.11 şi pe str.Parcului între
str.Nicolae Oncescu şi calea ferată.
(3) Conducătorii de atelaje hipo au obligaţia ca la plecare să facă curăţenie în zona de staţionare a
acestora.
(4) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin.(1)-(3) constituie contravenție și se sancționează cu
avertisment sau amendă de la 500 lei la 1.000 lei.
Art.13.-Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite potrivit capitolelor II-VII se fac
de către primar sau viceprimar, agenţii de poliţie locală, jandarmi sau lucrătorii de poliţie statală, iar cele
de la cap. VIII de către agenții de poliție locală, cu respectarea procedurilor prevăzute de Legea
nr.50/1991-republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, și de art.16 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin
Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.14.-Dacă se apreciază că fapta săvârşită îndeplineşte condiţiile constitutive ale unei infracţiuni,
agentul constatator va sesiza organele de urmărire penală competente.
Art.15.-În cazul agenţilor economici, în funcţie de gravitatea faptei, se pot aplica şi sancţiunile
complementare prevăzute la art.5 alin.(3) lit.b), e) şi g) din O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002- cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL IX – DISPOZIŢII FINALE
Art.16.-Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.17.-Amenzile încasate în urma aplicării sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac venituri
la bugetul local.

Art.18. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.09.2014, dată până la care vor fi îndeplinite
procedurile prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare..
Art.19.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Normele de gospodărire aprobate prin
H.C.L. nr.6/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Art.20.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.50
din 29 august 2014
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
din data de 29 august 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 29 august 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
ARTICOL UNIC: Doamna consilier local Ani MUNTEANU este aleasă
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 29
august 2014, care va semna hotărârile şi procesul verbal dezbătute şi
aprobate în această şedinţă, precum şi orice alte documente legate de
reprezentarea consiliului local în perioada dintre şedinţele acestuia.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ani MUNTEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.51
din 29 august 2014
privind: trecerea din domeniul privat în domeniul public a terenului intravilan în suprafață de 4900 mp,
darea acestuia în administrarea Consiliului Județean Brăila, precum și punerea lui la dispoziție în vederea
amenajării drumului de acces la obiectivul “Depozit de deșeuri conform și stație de sortare Ianca“, realizat
în cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila“;
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;
Având în vedere:
-adresa Consiliului Județean Brăila nr.10088/UIP 0-0199/14.08.2014, prin care se solicită darea în
administrare a unui teren din domeniul public al orașului în vederea amenajării drumului de acces la
obiectivul “Depozit de deșeuri conform și stație de sortare Ianca“, realizat în cadrul proiectului “Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Brăila“, în conformitate cu reglementările din studiul de
fezabilitate aferent proiectului;
-dispoziţiile art.8 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
-dispoziţiile art.8 lit.a)-d) din O.G.nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată
prin Legea nr.515/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.6 alin.(1), art.70 lit.h) şi art.90 din O.U.G.nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată
prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.f), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) și art.123 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public a terenului intravilan în suprafaţă
de 4.900 mp, situat în Tarlaua 17-Parcela 60/3, limitrof Staţiei de compost deşeuri biodegradabile, fiind
identificat prin planul de situaţie anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică și se completează corespunzător
Inventarele bunurilor aparținând domeniului public și privat al oraşului administrat de consiliul local.
Art.2.-(1) Se aprobă darea în administrarea Consiliului Județean Brăila și punerea la dispoziție a
terenului prevăzut la art.1, în vederea amenajării drumului de acces la obiectivul “Depozit de deșeuri
conform și stație de sortare Ianca“, realizat în cadrul proiectului “Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Brăila“;
(2) Predarea-primirea terenului se realizează prin protocol încheiat în termen de 5 zile de la data intrării
în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3.-Suprafața de teren menționată mai sus este liberă de construcții și orice sarcini, nu face obiectul
vreunui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, sau revendicări potrivit legilor proprietății, și
nici obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul
financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ani MUNTEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.52
din 29 august 2014
privind: concesionarea unui teren neproductiv din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local
Societății Comerciale OMV Petrom S.A. - E&P România - Asset IX Moldova Sud, în vederea extinderii
Parcului 15 Oprişeneşti pentru modernizarea fluxului tehnologic.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;
Având în vedere:
-adresa nr.2807/14.07.2014 a S.C. OMV Petrom S.A.- E&P România - Asset IX Moldova Sud, prin care
se solicită concesionarea terenului limitrof Parcului de sonde nr.15 Oprişeneşti, în vederea extinderii
acestuia prin montarea de echipamente pentru modernizarea fluxului tehnologic;
-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.e) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate şi caietul de sarcini,
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art. 123 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă concesionarea unui teren neproductiv din domeniul privat al oraşului administrat
de consiliul local, în suprafaţă de 2325 mp, Societății Comerciale OMV Petrom S.A. - E&P România - Asset
IX Moldova Sud, în vederea extinderii Parcului 15 Oprişeneşti pentru modernizarea fluxului tehnologic.
(2) Terenul se află în extravilanul satului Oprişeneşti, limitrof Parcului 15, în Tarlaua nr.180, Parcela nr.
1616/1, fiind identificat prin planul de situaţie anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Terenul se concesionează pe o perioadă de 14 ani, cu drept de prelungire pe durata valabilității
acordului de exploatare petrolieră, cu o redevență de 3 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren.
(4) Redevenţa se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei pe baza datelor comunicate de Direcţia
Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata
impozitului pe teren.
(5) Pentru neplata în termen a redevenței şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere potrivit
legii pentru creanţele bugetare.
(6) La sfârşitul perioadei de concesionare S.C.OMV Petrom S.A. - E&P România - Asset IX Moldova
Sud se obligă să aducă terenul la forma iniţială, pe cheltuiala sa.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de
urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ani MUNTEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.53
din 29 august 2014
privind: instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra unor terenuri din domeniul public al orașului
administrat de consiliul local, în favoarea S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. Ploiești - S.D.E.E.
Brăila pentru realizarea lucrării de alimentare cu energie electrică a obiectivului „Stație de betoane și prefabricate
S.C.Diotech S.R.L.”, precum și concesionarea unui teren în scopul amplasării instalației de cântărire aferente
obiectivului.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;
Având în vedere:
-adresa nr.9430/05.08.2014 a S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. Ploiești - S.D.E.E. Brăila,
prin care se solicită punerea la dispoziție cu titlu gratuit a unor terenuri din domeniul public al orașului, în suprafață
totală de 4 mp, în vederea amplasării a 2 stâlpi speciali pentru realizarea lucrării de alimentare cu energie electrică a
obiectivului „Stație de betoane și prefabricate S.C.Diotech S.R.L.”;
-dispoziţiile art.12 alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și
completările ulterioare;
-dispoziţiile art.755-772 din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil;
-adresa nr.202/21.08.2014 a S.C.Diotech S.R.L. Galați, prin care se solicită concesionarea unui teren pentru
amplasarea instalației de cântărire aferente obiectivului „Stație de betoane și prefabricate Ianca”;
-dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind unele
măsuri pentru realizarea construcţiilor;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b), art.123 alin.(1) şi art.124 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se instituie dreptul de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra a două terenuri cu o suprafaţă de 2 mp
fiecare, aflate în domeniul public al oraşului administrat de consiliul local, în favoarea S.C. F.D.E.E. Electrica
Distribuție Muntenia Nord S.A. Ploiești - S.D.E.E. Brăila, pentru realizarea lucrării de alimentare cu energie electrică
a obiectivului „Stație de betoane și prefabricate S.C.Diotech S.R.L. Galați - Punct de lucru Ianca”.
(2) Terenurile sunt identificate prin planul de amplasament anexat, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, urmând a fi puse la dispoziție pe bază de protocol încheiat în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri.
Art.2.-(1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului a terenului în suprafaţă de 96 mp
şi concesionarea acestuia S.C.Diotech S.R.L. Galați, pentru extinderea construcțiilor aferente obiectivului „Stație de
betoane și prefabricate Ianca”, în scopul amplasării instalației de cântărire aferente obiectivului.
(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în intravilanul oraşului Ianca, limitrof obiectivului „Stație de betoane și
prefabricate Ianca”, fiind identificat prin planul de situaţie anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Termenul, redevența și celelalte condiții de concesionare sunt cele din Contractul nr.217/28.04.2014 încheiat
în urma licitației publice pentru realizarea obiectivului „Stație de betoane și prefabricate Ianca”, la care se va încheia
un act adițional pentru actualizarea suprafeței concesionate.
Art.3.-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.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet, prin
grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ani MUNTEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.54
din 29 august 2014
privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă la data de 29 august 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a) şi art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/ 2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.64 din O.G.nr.9/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;
-Deciziile nr.1395/13.08.2014 și 1511-1512/27.08.2014 ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Brăila privind repartizarea suplimentară a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul localităților, respectiv a nivelului maxim al cheltuielilor de
personal pe anul 2014, potrivit cărora orașului Ianca i s-a alocat suplimentar suma totală de 375 mii lei
pentru plata unor drepturi de natură salarială în învățământul preuniversitar de stat;
-referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil și raportul comisiei de
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Bugetul local pe anul 2014, aprobat prin H.C.L.nr.5/31.01.2014, cu modificările şi completările
ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-se suplimentează cu suma de 375 mii lei veniturile din capitolul 112A02-sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașului, respectiv cheltuielile din
capitolul 6502A10-cheltuieli de personal învățământ, din care 314 mii lei drepturi de natură salarială
stabilite prin hotărâri judecătorești și 61 mii lei pentru salarii și contribuțiile aferente stabilite prin lege,
repartizate pe unități de învățământ astfel:
Denumirea unității de învățământ

Drepturi salariale stabilite
prin
hotărâri judecătorești
(mii lei)

Salarii, sporuri și indemnizații
stabilite prin lege, precum și
contribuțiile aferente
(mii lei)

Total
Influențe
(mii lei)

Liceul Teoretic „Constantin
+130
+ 85
+215
Angelescu” Ianca
Liceul Tehnologic „Nicolae
+107
+ 3
+110
Oncescu” Ianca
Școala Gimnazială Plopu
+ 42
- 32
+ 10
Grădinița Ianca
+ 35
+ 5
+ 40
Total
+314
+ 61
+375
b)-se suplimentează cu suma de 20 mii lei cheltuielile din capitolul 682A50-570201-ajutoare sociale de
urgență, diminuându-se cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 512A0203-200130-autorități publice.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi directorii unităților de
învățământ, care vor opera modificările în bugetele proprii potrivit prevederilor art.1.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ani MUNTEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.55
din 16 septembrie 2014
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
pentru luna septembrie 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
extraordinară la data de 16 septembrie 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local George PRICEPUTU este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna
septembrie 2014, care va semna hotărârile şi procesele verbale dezbătute şi
aprobate în această lună, precum şi orice alte documente legate de
reprezentarea consiliului local în perioada dintre şedinţele acestuia.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
George PRICEPUTU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.56
din 16 septembrie 2014
privind: avizarea favorabilă a Listelor de investitii prioritare pentru sistemele de alimentare cu apă și apă uzată, care
se vor realiza în perioada 2014 – 2020 prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din
Județul Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 septembrie 2014;
Având în vedere:
-Adresa nr.986/01.09.2014 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, însoțită de Documentul
de analiză nr.3 al Direcției Generale a AM POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, de
Avizul nr.14191/29.08.2014 al Comisiei Tehnico - Economice și de Listele de investiții prioritare pentru sistemele de
alimentare cu apă și apă uzată în perioada de programare 2014-2020, prin care se solicită adoptarea hotărârii
consiliului local pentru avizarea favorabilă a acestora până la data de 19 septembrie 2014, precum acordarea unui
mandat special primarului orașului Ianca pentru a vota în același scop în Adunarea Generală a Asociației;
-Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca nr.7/24.01.2008 privind aderarea la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Dunărea” Brăila, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.57/24.06.2009;
-Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca nr.59/24.06.2009 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare către Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice „Dunărea” S.A Brăila;
-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 S.C.
Compania de Utilități Publice „Dunărea” S.A Brăila, precum și Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009;
-dispozițiile art.4 alin.(1) și (2), art.5 alin.(1) și (2), art.16 alin.(3), art.17 alin.(2) lit.b), art.20 alin.(1) și (5) și art.21
alin.(1) și (2) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila;
-Referatul de aprobare al primarului orașului Ianca și rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul
consiliului local.
În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), c), d) și e), alin.(4) lit.e) și f) și alin.(6) lit.a) pct.14
art.37, art.45 alin.(2) lit. d), art.62 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se avizează favorabil Lista de investiții prioritare pentru sistemele de alimentare cu apă, care se vor realiza
în perioada 2014 – 2020 prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul
Brăila, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Se avizează favorabil Lista de investiții prioritare pentru sistemele de apă uzată, care se vor realiza în
perioada 2014 – 2020 prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila,
conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.-Se acordă mandat special domnului Chiriță Fănel George - Primarul Orașului Ianca, în calitate de
reprezentant al Consiliului Local al Orașului Ianca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Dunărea Brăila, să voteze pentru avizarea favorabilă a Listelor de investitii prioritare pentru sistemele de alimentare
cu apă și apă uzată-Anexele nr.1 și 2, care se vor realiza în perioada 2014 – 2020 prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila şi
publicată pe pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, îndeplinindu-se cerința de majoritate din
numărul total de 17 consilieri locali existenți în funcție.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
George PRICEPUTU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.57
din 16 septembrie 2014
privind: aprobarea contribuției de 1% a orașului Ianca pentru cofinanțarea Proiectului „Asistență tehnică
pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020”.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 septembrie
2014;
Având în vedere:
-Adresa nr.988/01.09.2014 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, însoțită de
Nota de clarificare nr.125362/CG/18.06.2014 a Direcției Generale a AM POS Mediu din cadrul Ministerului
Mediului și Schimbărilor Climatice și de calculul valorii de cofinanțare în procent de 1% pentru asistența
tehnică având ca scop pregătirea aplicației de finanțare a Proiectului Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020, prin care se solicită
adoptarea hotărârii consiliului local pentru cofinanțarea proiectului până la data de 19 septembrie 2014;
-Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca nr.56/16.09.2014 privind avizarea favorabilă a Listelor de
investitii prioritare pentru sistemele de alimentare cu apă și apă uzată, care se vor realiza în perioada 2014
– 2020 prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila;
-dispozițiile art.8 alin.(1) și alin.(2) lit.f) și g) și art.9 alin.(1) lit.d) din Legea serviciilor comunitare de
utilități publice nr.51/2006-republicată în anul 2013, coroborate cu dispozițiile art.12 alin.(1) lit.g) din Legea
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006-republicată în anul 2013;
-Referatul de aprobare al primarului orașului Ianca, raportul 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.b), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.14 și alin.(7) lit.a),
art.45 alin.(2) lit.a) și d) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă contribuția de 1% în sumă de 693 Euro a orașului Ianca pentru cofinanțarea
Proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada
2014 - 2020”.
(2) Valoarea în lei a sumei de 693 Euro, calculată la cursul BNR din ziua plății, se asigură din bugetul
local-capitolul 512A0103200130-autorități publice.
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 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea”
Brăila şi publicată pe pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, îndeplinindu-se cerința de
majoritate din numărul total de 17 consilieri locali existenți în funcție.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
George PRICEPUTU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.58
din 16 septembrie 2014
privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 septembrie
2014;
Având în vedere:
-Contractul de sponsorizare nr.17867/71/2014, potrivit căruia OMV PETROM S.A. s-a obligat să
finanțeze cu suma de 41,5 mii lei lucrările de reabilitare termică a clădirii în care funcționează Grădinița
Oprișenești din structura Școlii Gimnaziale Plopu;
-Adresa nr.527/10.09.2014 a Școlii Gimnaziale Plopu, însoțită de devizele estimative de lucrări, prin
care se solicită alocarea sumei de 15 mii lei, în completarea celei obținute din sponsorizare, pentru
finalizarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirii în care funcționează Grădinița Oprișenești;
-Contractul de sponsorizare nr.18600/83/2014, potrivit căruia OMV PETROM S.A. s-a obligat să
finanțeze cu suma de 44,6 mii lei lucrările de reabilitare termică a clădirii în care funcționează Grădinița
Perișoru din structura Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca;
-Adresa nr.1851/16.09.2014 a Spitalului orășenesc Făurei, prin care solicită dotarea compartimentului
de boli cronice Ianca cu aparatura minimală necesară desfășurării în condiții normale a activității acestei
structuri medicale;
-dispozițiile art.190^6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și
completările ulterioare;
-Veniturile suplimentare în sumă totală de 47,5 mii lei realizate din contractele de sponsorizare
încheiate cu diferite persoane fizice sau juridice pentru finanțarea acțiunilor cultural educative dedicate
Zilelor Orașului Ianca, precum și veniturile suplimentare în sumă totală de 15,2 mii lei încasate din
închirierea spațiilor publice în parcul orășenesc cu ocazia acestor festivități;
-necesitatea suplimentării fondurilor pentru finanțarea unor activități sportive organizate la nivel local
sau județean în ultimul trimestru al acestui an;
-Referatul nr.189/11.09.2014 al Unității de Asistență Medico Socială din subordinea consiliului local,
prin care se solicită anumite rectificări în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014, în scopul finalizării
lucrărilor de reparații și igienizare pentru prelungirea autorizației sanitare de funcționare;
-Hotărârea Consiliului Local nr.57/2014 privind aprobarea contribuției orașului Ianca în sumă de 693
Euro, pentru cofinanțarea Proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată
din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020”, cu obligația prevederii acestei sume în bugetul local;
-Referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a) şi art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/ 2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2), (3) și (4) din O.U.G. nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță,
aprobată prin Legea nr.94/2014, cu modificările, completările și derogările aduse prin O.G.nr.8/2014.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Bugetul local pe anul 2014, aprobat prin H.C.L.nr.5/31.01.2014-cu modificările şi completările
ulterioare, se rectifică după cum urmează:

a)-se suplimentează cu suma de 133,6 mii lei veniturile din capitolul 370201-sponsorizări și donații,
repartizată pe următoarele capitole de cheltuieli:
-86,1 mii lei în capitolul 65027103-învățământ, din care 41,5 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de
reabilitare termică a clădirii în care funcționează Grădinița Oprișenești din structura Școlii Gimnaziale Plopu
și 44,6 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirii în care funcționează Grădinița
Perișoru din structura Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca;
-47,5 mii lei în capitolul 65020330-alte servicii culturale, dedicate Zilelor Orașului Ianca;
b)-se diminuează cu suma de 184,1 mii lei cheltuielile din capitolul 67027103-cultură, recreere și religie,
din care se suplimentează cu:
-15 mii lei cheltuielile din capitolul 65027103-învățământ, pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare
termică a clădirii în care funcționează Grădinița Oprișenești din structura Școlii Gimnaziale Plopu;
-30 mii lei cheltuielile din capitolul 67020501-sport, pentru finanțarea unor activități sportive organizate
la nivel local sau județean în ultimul trimestru al acestui an;
-139,1 mii lei cheltuielile din capitolul 6602710130-sănătate, pentru dotarea compartimentului de boli
cronice Ianca cu aparatura minimală necesară desfășurării în condiții normale a activității medicale;
c)-se suplimentează cu suma de 15,2 mii lei veniturile din capitolul 5004-autofinanțate, precum și
cheltuielile din capitolul 872G5020330-alte servicii culturale, dedicate Zilelor Orașului Ianca;
d)-se diminuează cu suma de 15 mii lei cheltuielile din capitolul 6810710130- alte active fixe asigurări
și asistență socială, din se suplimentează cu 11 mii lei cheltuielile cu bunuri și servicii din capitolul 203030
și cu 4 mii lei cheltuielile materiale și prestări servicii din capitolul 200109, la Unitatea de Asistență Medico
Socială din subordinea consiliului local; bugetul rectificat al U.A.M.S. este prevăzut în Anexa la prezenta
hotărâre.
e)-din capitolul 512A0103200130 se asigură valoarea în lei a sumei de 693 Euro, calculată la cursul
BNR din ziua plății, pentru cofinanțarea Proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de
finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și
Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020”.
Art.2.-(1) Din capitolele de cheltuieli materiale aferente fiecărui compartiment/birou/serviciu din cadrul
aparatului de specialitate al primarului și al Unității de Asistență Medico Socială Ianca din subordinea
consiliului local, în limita sumei de 130 mii lei, se acordă vouchere de vacanță fiecărui salariat a cărui
activitate a fost evaluată cu calificativul bine sau foarte bine în anul 2013 și care nu a fost sancționat
disciplinar în anul 2014, la nivelul unui salariu de încadrare cu sporul de vechime și indemnizația de
conducere, după caz, aferent fiecărui salariat.
(2) La propunerea șefilor de compartimente/birouri/servicii, prin dispoziția primarului pot fi stabilite
criterii suplimentare de acordare a voucherelor de vacanță în scopul recompensării personalului care a
obținut rezultate remarcabile în activitatea desfășurată, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(1),
precum și pentru motivarea personalului care nu a obținut astfel de rezultate.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorii unităților de
învățământ și U.A.M.S. vizate, care vor opera modificările în bugetele proprii potrivit prevederilor art.1 și 2.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
George PRICEPUTU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.59
din 10 octombrie 2014
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
pentru luna octombrie 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
extraordinară la data de 10 octombrie 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Ștefan RACU este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna
octombrie 2014, care va semna hotărârile şi procesele verbale dezbătute şi
aprobate în această lună, precum şi orice alte documente legate de
reprezentarea consiliului local în perioada dintre şedinţele acestuia.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, îndeplinindu-se
cerința de majoritate din numărul de 13 consilieri locali prezenți.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan RACU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.60
din 10 octombrie 2014
privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici, actualizați la nivelul anului 2014, ai proiectului „Reabilitare,
extindere şi modernizare campus şcolar Nicolae Oncescu, oraşul Ianca, județul Brăila”, în vederea finanţării acestuia
în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,
Domeniul de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 10 octombrie 2014;
Având în vedere:
-necesitatea continuării lucrărilor de implementare a proiectului „Reabilitare, extindere şi modernizare campus
şcolar Nicolae Oncescu, oraşul Ianca, județul Brăila”, cu altă formă de finanţare decât cea iniţială, respectiv în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de
intervenţie 3.4-Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă;
-adresa nr.21762/16.09.2014 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, prin care se solicită revizuirea și
aprobarea indicatorilor tehnico economici, la nivelul anului 2014, ai proiectului „Reabilitare, extindere şi modernizare
campus şcolar Nicolae Oncescu, oraşul Ianca, județul Brăila”, ca urmare a includerii unor lucrări din categoria
cheltuielilor neeligibile în categoria cheltuielilor eligibile;
-dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul managerului de proiecte din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi d), alin.(4) lit.d) şi alin.6 lit.a) pct.1, art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă indicatorii tehnico economici, actualizați la nivelul anului 2014, ai proiectului „Reabilitare,
extindere şi modernizare campus şcolar Nicolae Oncescu, oraşul Ianca, județul Brăila”, în vederea finanțării acestuia
în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,
Domeniul de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, cu o valoare totală a bugetului
de 25.496.310,28 lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Se aprobă contribuţia proprie la realizarea proiectului „Reabilitare, extindere şi modernizare campus şcolar
Nicolae Oncescu, oraşul Ianca, județul Brăila”, cu suma de 465.699,09 lei reprezentând cheltuielile eligibile, respectiv
cu suma de 2.211.356,16 lei-inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile.
Art.3.-Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare,
extindere şi modernizare campus şcolar Nicolae Oncescu, oraşul Ianca, județul Brăila”, vor fi de asemenea asigurate
din bugetul local, în condiţiile legii.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului, care se
împuterniceşte să semneze actele necesare şi contractul de finanţare.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin
grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul total al
celor 17 consilieri locali existenți în funcție.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan RACU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.61
din 10 octombrie 2014
privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici, actualizați la nivelul anului 2014, pentru
obiectivul „Amenajarea prin metode alternative a drumurilor comunale DC 35 Berleşti - Perişoru şi
DC 36 Perişoru - Tîrlele Filiu”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului naţional de
dezvoltare locală aprobat prin O.U.G.nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 10
octombrie 2014;
Având în vedere:
-Hotărârea Consiliului Local nr.93/2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Amenajarea prin metode alternative a drumurilor
comunale DC 35 Berleşti - Perişoru şi DC 36 Perişoru - Tîrlele Filiu”, adoptată la acea dată în
scopul participării oraşului Ianca la Programul naţional de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare
a drumurilor de interes judeţean sau local, aprobat prin H.G.nr.577/1997-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.e) și art.14 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, 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 şi raportul managerului de proiecte din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi d), alin.(4) lit.d) şi alin.6 lit.a) pct.1, art.45 alin.(2)
lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă indicatorii tehnico economici, actualizați la nivelul anului 2014, pentru
obiectivul „Amenajarea prin metode alternative a drumurilor comunale DC 35 Berleşti - Perişoru şi
DC 36 Perişoru - Tîrlele Filiu”, cu o valoare totală a bugetului de 20.837.000,585 lei, în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală aprobat prin
O.U.G.nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuterniceşte să semneze actele necesare şi contractul de finanţare.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, îndeplinindu-se cerința de majoritate
din numărul total al celor 17 consilieri locali existenți în funcție.

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ
Ștefan RACU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.62
din 30 octombrie 2014
privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea obiectivului “Înființare bază de
agrement, centru regional de formare profesională, împrejmuire și utilități, orașul Ianca, extravilan
sat Plopu“.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30
octombrie 2014;
Având în vedere:
-cererea nr.17296/30.08.2014 a doamnei Băluță Ștefania, prin care se solicită aprobarea
Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru realizarea obiectivului “Înființare bază de agrement, centru
regional de formare profesională, împrejmuire și utilități, orașul Ianca, extravilan sat Plopu“;
-Avizul favorabil nr.10/25.07.2014 al Comisiei tehnice pentru analizarea documentaţiilor de
amenajare a teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Brăila, asupra Planului Urbanistic Zonal
(P.U.Z.) aferent obiectivului “Înființare bază de agrement, centru regional de formare profesională,
împrejmuire și utilități, orașul Ianca, extravilan sat Plopu“;
-dispoziţiile art.25, art.45 lit.c), art.48 şi art.56 alin.(6) din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea
construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru realizarea obiectivului “Înființare bază de
agrement, centru regional de formare profesională, împrejmuire și utilități, orașul Ianca, extravilan
sat Plopu“, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, îndeplinindu-se cerința de
majoritate din numărul total al celor 17 consilieri locali existenți în funcție.
PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ
Ștefan RACU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.63
din 30 octombrie 2014
privind: completarea Inventarului bunurilor din domeniul privat administrat de consiliul local cu un
teren intravilan situat în orașul Ianca, str. Aviatorilor nr.43.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30
octombrie 2014;
Având în vedere:
-cererea nr.18338/03.09.2014 a domnului Enache Jenel, domiciliat în orașul Ianca,
str.Aviatorilor nr.43, prin care se solicită concesionarea terenului intravilan în suprafață de 1012 mp
situat la adresa de domiciliu;
-procesul verbal întocmit de comisia pentru inventarierea elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, potrivit căruia terenul solicitat a fi concesionat nu a fost inventariat
la sfârșitul anului 2013 și ca atare trebuie înscris în Inventarul bunurilor aparținând domeniului
privat al orașului administrat de consiliul local, precum și în cartea funciară a localității Ianca;
-dispozițiile art.24 alin.(1^1) din Legea fondului funciar nr.18/1991-republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.122 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se declară ca făcând parte din domeniul privat al orașului administrat de consiliul
local, terenul intravilan în suprafață de 1012 mp situat în orașul Ianca, str.Aviatorilor nr.43, Tarlaua
49/4-Parcela 1/1, identificat prin Planul de situație anexat care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Se aprobă înscrierea terenului prevăzut la alin.(1) la poziția nr.7 din Lista terenurilor din
domeniul privat al orașului administrat de consiliul local situate pe str.Aviatorilor.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează serviciul financiar contabil
și serviciul de urbanism și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, îndeplinindu-se cerința de
două treimi din numărul total al celor 17 consilieri locali existenți în funcție.
PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ
Ștefan RACU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.64
din 30 octombrie 2014
privind: desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie, în comisiile de evaluare şi asigurare
a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, începând cu anul şcolar 2014-2015.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 octombrie 2014;
Având în vedere:
-adresele unităţilor de învăţământ de pe raza U.A.T. Ianca, prin care se solicită desemnarea reprezentanţilor
consiliului local în consiliile de administraţie, în comisiile de asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi
combatere a violenţei în mediul şcolar, începând cu anul şcolar 2014-2015;
-dispoziţiile art.96 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv ale art.4 alin.(1) și art.7 alin.(1) lit.b) din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul M.E.N.nr.4619/2014;
-dispoziţiile art.11 alin.(4) lit.e) din OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea
nr.87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
-Strategia Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile
de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul nr.1409/2007;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a), pct.1, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se desemnează reprezentanţii consiliului local în consiliile de administraţie, în comisiile de evaluare şi
asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. Ianca, începând cu anul şcolar 2014-2015, după cum urmează:
Reprezentanţii
Reprezentanţii
Reprezentanţii
Denumirea unităţii de
consiliului
consiliului local în
consiliului local în
învăţământ
local în consiliile
comisiile de asigurare a comisiile de prevenire şi
de administraţie
calităţii educaţiei
combatere a violenţei
Mircescu Mircea
Liceul Teoretic „C-tin Angelescu” Ianca Munteanu Ani
Moldoveanu Bădiță
Ciucaşu Viorel
Baltă Eugeniu
Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu”
Ianca

Lupu Florea

Dragomir Liviu
Mitrea Ștefan Marcel
Ciucaşu Viorel
Racu Ştefan
Stănculescu Radian
Şcoala Gimnazială Plopu
Negoiţă Valeriu
Băluţă Fănel
Racu Ștefan
Grădiniţa Ianca
Mircescu Mircea
Lupu Florea
Dănăilă Dorian
Art.2.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L.nr.63/2013 privind desemnarea
reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. Ianca.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, îndeplinindu-se cerința de majoritate din
numărul total de 17 consilieri locali prezenți la ședință.
PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ
Ștefan RACU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.65
din 27 noiembrie 2014
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
pentru luna noiembrie 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
extraordinară la data de 27 noiembrie 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Viorel CIUCAȘU este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna
noiembrie 2014, care va semna hotărârile şi procesele verbale dezbătute şi
aprobate în această lună, precum şi orice alte documente legate de
reprezentarea consiliului local în perioada dintre şedinţele acestuia.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, îndeplinindu-se
cerința de majoritate din numărul de 14 consilieri locali prezenți.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorel CIUCAȘU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.66
din 27 noiembrie 2014
privind: organizarea licitației publice pentru concesionarea unui spațiu din domeniul public al orașului administrat de
consiliul local, situat în clădirea fostei Centrale termice nr.9, în scopul înființării unui atelier de confecții metalice și
reparații instalații sanitare.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;
Având în vedere:
-cererea nr.20832/04.11.2014 a domnului Nenu Costel Daniel din oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.2, bl.D.3,
ap.17, prin care se solicită concesionarea unui spațiu din domeniul public al orașului administrat de consiliul local,
situat în clădirea fostei Centrale termice nr.9, în scopul înființării unui atelier de confecții metalice și reparații instalații
sanitare;
-dispoziţiile art.3, art.4, art.5, art.7, art.9, art.10, art.12 şi art.14 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor
de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile art.861 alin.(3) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată;
-dispoziţiile art.1, art.5 alin. (2) şi art.8 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.54/2006, privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG nr.168/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cu planul de situaţie al spațiului, caietul de sarcini și instrucţiunile pentru ofertanți, precum
şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui spațiu din domeniul public al orașului
administrat de consiliul local în suprafaţă de 61,80 mp, situat în clădirea fostei Centrale termice nr.9, în scopul
înființării unui atelier de confecții metalice și reparații instalații sanitare.
(2) Spațiul este identificat prin planul de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi se
concesionează pe o perioadă de 20 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.
(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este de 30 lei/mp/an. Redevenţa rezultată în urma licitaţiei publice
se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila,
şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru impozitul pe clădiri.
(4) Pentru neplata în termen a redevenţei şi a impozitului pe clădiri se datorează majorări de întârziere potrivit
legii pentru creanţele bugetare. Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare este de 10%
din valoarea redevenţei pe un an.
(5) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia prevăzută la pct. 4.2 din
Instrucţiunile de atribuire a contractului de concesiune, iar publicitatea licitaţiei se va realiza potrivit art.21 din O.U.G.
nr.54/2006 şi Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr.168/2007.
(6) Caietul de sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 2 şi fac parte integrantă
prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul financiar
contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin
grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, îndeplinindu-se cerința de două
treimi din numărul total al celor 17 consilieri locali existenți în funcție.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorel CIUCAȘU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.67
din 27 noiembrie 2014
privind: organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat
de consiliul local în vederea înfiinţării unui depozit de legume fructe.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;
Având în vedere:
-cererea nr.17241/29.07.2014 a S.C. Gabami Agro Serv SRL, cu sediul social în comuna Traian, str.
Prof. Șeitan Gheorghe nr.66, județul Brăila, reprezentată prin administrator Abăseacă Mihai Gabriel, prin
care se solicită organizarea licitației publice pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local, situat în incinta fostei CAP Ianca - str.Calea Brăilei, în vederea înfiinţării unui
depozit de legume fructe;
-dispoziţiile art.555 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, caietul de sarcini și instrucţiunile pentru ofertanți,
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren din domeniul privat al
oraşului administrat de consiliul local în suprafaţă de 7.721 mp, situat în incinta fostei CAP Ianca - str.Calea
Brăilei, cvartal27-parcela 1366, în vederea înfiinţării unui depozit de legume fructe.
(2) Terenul este identificat prin planul de situaţie anexat, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre, şi se închiriază pe o perioadă de 25 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.
(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este de 0,65 lei/mp/an. Chiria rezultată în urma licitaţiei
publice se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de
Statistică Brăila, şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru impozitul pe teren.
(4) Pentru neplata în termen a chiriei şi a impozitului pe teren se datorează majorări de întârziere
potrivit legii pentru creanţele bugetare. Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de
participare este de 10% din valoarea redevenţei pe un an.
(5) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia prevăzută la pct. 4.2 din
Instrucţiunile de atribuire a contractului de închiriere.
(6) Caietul de sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 2 şi fac parte
integrantă prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul
financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, îndeplinindu-se cerința de
două treimi din numărul total al celor 17 consilieri locali existenți în funcție.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorel CIUCAȘU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.68
din 27 noiembrie 2014
privind: acordul de principiu al consiliului local pentru preluarea în domeniul privat al
orașului a unui teren intravilan administrat de S.C. Cerealcom S.A. Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
noiembrie 2014;
Având în vedere:
-adresa nr.2980/27.10.2014 a S.C. Cerealcom S.A. Brăila România, cu sediul social în
municipiul Brăila, str. Constantintin Sandu Aldea nr.1, județul Brăila, reprezentată prin
director general Tudorel Barbu, prin care se solicită acordul consiliului local pentru
preluarea în domeniul privat al orașului Ianca a unui teren intravilan în suprafață de 24.992
mp, cu număr cadastral 74149;
-dispoziţiile art.4 din H.G.834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute
de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, cu documentația de carte funciară a terenului,
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Consiliul local al orașului Ianca, județul Brăila, este în principiu de acord cu
preluarea în domeniul privat al orașului a terenului intravilan în suprafață de 24.992 mp,
identificat cu numărul cadastral 74149.
(2) S.C. Cerealcom S.A. Brăila România va întreprinde demersurile necesare la
autoritățile administrației publice centrale pentru trecerea terenului din domeniul privat al
statului român în domeniul privat al orașului Ianca, potrivit legii.
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 un număr de 13 voturi pentru, îndeplinindu-se
cerința de două treimi din numărul total al celor 17 consilieri locali existenți în funcție.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorel CIUCAȘU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.69
din 27 noiembrie 2014
privind: acordul consiliului local pentru preluarea în domeniul privat al orașului a unui
autoturism din dotarea Senatului României și darea acestuia în folosința Poliției locale.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
noiembrie 2014;
Având în vedere:
- procesul - verbal nr. 2959/21.10.2014 a Senatului României prin care se transmite
fără plată un autoturism Dacia Logan Primăriei orașului Ianca;
- dispoziţiile art. 6 din anexa 1 la H.G.841/1995 privind procedurile de transmitere fără
plata a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Consiliul local al orașului Ianca, județul Brăila, este de acord cu preluarea în
domeniul privat al orașului și darea în folosință Politiei Locale Ianca din cadrul aparatului de
specialitate al primarului a unui autoturism Dacia Logan, cu datele de identificare prevăzute
în procesul verbal nr. 2959/21.10.2014, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Cheltuielile de funcționare și întreținere a autoturismului se asigură din bugetul local
în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor 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 şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, îndeplinindu-se
cerința de două treimi din numărul total al celor 17 consilieri locali existenți în funcție.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorel CIUCAȘU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr. 70
din 27 noiembrie 2014
privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;
Având în vedere:
- Hotărârile Consiliului Județean Brăila nr. 129 și 130/04.11.2014;
- Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila nr.1616/08.11.2014;
- adresele unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a orașului
Ianca, privind necesitatea rectificării bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2014, ca urmare a
alocării unor sume suplimentare de la bugetul de stat;
- adresa nr.18879/16.09.2014 a Spitalului Orășenesc Făurei prin care se solicită finanțarea cheltuielilor
cu utilitățile publice a compartimentului de boli cronice din incinta U.A.M.S. Ianca;
- adresa nr.21183/14.11.2014 a Unității de Asistență Medico Socială Ianca prin care se solicită
alocarea unor sume suplimentare de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor cu utilitățile publice a
compartimentului de boli cronice din incinta acestei unități;
- referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
- dispozițiile art. VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a) şi art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/ 2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Bugetul local pe anul 2014, aprobat prin H.C.L.nr.5/31.01.2014, cu modificările şi completările
ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-(I) în limita plafonului aprobat pentru cheltuielile de personal se vor suplimenta sumele din
următoarele capitolele bugetare:
- capitolul 510210 autorități publice, cu suma de 45 mii lei;
- capitolul 660210 sănătate, cu suma de 2 mii lei;
- capitolul 670210 cultura recreere si religie, cu suma de 6 mii lei;
( II) se diminuează sumele din următoarele capitole bugetare:
- capitolul 680210 asistență socială, cu suma de 15 mii lei;
- capitolul 681010 UAMS, cu suma de 34 mii lei;
- capitolul 540210 evidenta populației, cu suma de 4 mii lei;
b)- se diminuează cu suma de 50 mii lei cheltuielile din capitolul 650210- învățământ, cheltuieli
salariale, sporuri si alte drepturi salariale și suplimentează cu suma de 94 mii lei cheltuielile din capitolul
650210- învățământ, cheltuieli salariale stabilite prin hotărâri judecătorești. Aceiași rectificare va avea loc
si pentru capitolul de venituri 110206 cota de 18,5 din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale.
c)- finanțarea pentru capitolul bugetar 6802 – asistenta socială-indemnizații ale persoanelor cu
handicap grav, se va diminua cu suma de 59 mii lei din TVA si se va suplimenta același capitol bugetar cu
aceeași suma din venituri proprii.
d)- se suplimentează sumele din următoarele capitole de venituri:
- capitolul 040204 - sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, cu suma de 24 mii lei;

-

capitolul 110206 - cota de 18,5 din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cu suma de
114 mii lei;

e)- se suplimentează cheltuielile bugetare din următoarele capitolele:
- capitolul 840271 străzi alte active fixe, cu suma de 14 mii lei;
- capitolul 510220 autorități publice alte bunuri si servicii pentru întreținere, cu suma de 104 mi lei;
- capitolul 681020 UAMS alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare, cu suma de 20 mii lei;
Art.2.-Se vor aloca anual, prin bugetul Unității de Asistență Medico Socială din subordinea consiliului
local, sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor cu utilitățile publice a compartimentului de boli cronice
din incinta acestei unități.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorii unităților de
învățământ și U.A.M.S. vizate, care vor opera modificările în bugetele proprii potrivit prevederilor art.1 și 2.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, îndeplinindu-se
cerința de majoritate din numărul total al celor 17 consilieri locali existenți în funcție.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorel CIUCAȘU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.71
din 30 decembrie 2014
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
pentru luna decembrie 2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 30 decembrie 2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Dorian DĂNĂILĂ este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna
decembrie 2014, care va semna hotărârile şi procesele verbale dezbătute şi
aprobate în această lună, precum şi orice alte documente legate de
reprezentarea consiliului local în perioada dintre şedinţele acestuia.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, îndeplinindu-se
cerința de majoritate din numărul de 14 consilieri locali prezenți.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dorian DĂNĂILĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.72
din 30 decembrie 2014
privind: închirierea unui teren din domeniul privat al orașului administrat de consiliul local în suprafață de
1012 mp domnului Enache Jenel, domiciliat în orașul Ianca, str.Aviatorilor nr.43, proprietarul construcțiilor
situate pe acest teren.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 decembrie
2014;
Având în vedere:
-cererea nr.22121/15.12.2014 a domnului Enache Jenel, domiciliat în orașul Ianca, str.Aviatorilor nr.43,
prin care solicită închirierea terenului intravilan în suprafață de 1012 mp, în calitate de proprietar al
construcțiilor ridicate pe acest teren situat la adresa de domiciliu;
-dispozițiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările și completările ulterioare;
-dispoziţiile art.555 alin.(1) din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă închirierea terenului în suprafaţă de 1012 mp domnului Enache Jenel, domiciliat în
orașul Ianca, str.Aviatorilor nr.43, proprietarul construcțiilor C10, C11 și C12 ridicate pe acest teren în baza
Autorizațiilor de construire nr.49/13.06.2005 și nr.115/25.10.2006.
(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în intravilanul oraşului Ianca, str.Aviatorilor nr.43, face parte
din domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, înscris în cartea funciară 74307 potrivit
Încheierii Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Făurei nr.23881/03.12.2014, fiind identificat prin
planul de situaţie anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Termenul de închiriere este de 25 de ani, cu o chirie de 0,32 lei mp/an, la care se adaugă taxa pe
teren potrivit prevederilor Codului fiscal.
(4) Chiria se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia
Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata impozitului
pe teren.
(5) Pentru neplata în termen a chiriei şi a taxei se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit
legii pentru creanţele bugetare.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul
financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, îndeplinindu-se cerința de două
treimi din numărul total al celor 17 consilieri locali existenți în funcție.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dorian DĂNĂILĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.73
din 30 decembrie 2014
privind: validarea modificărilor bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2014 făcute prin Dispozițiile
primarului nr.956/12.12.2014, nr.967/15.12.2014 și nr.973/19.12.2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 decembrie
2014;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a), art.19 alin.(2) și art.82 din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.19 din Hotărârea Consiliului Local nr.5/31.01.2014 privind aprobarea bugetului
centralizat al orașului pe anul 2014, prin care primarul, în calitate de ordonator principal de credite, a fost
împuternicit să repartizeze prin dispoziție şi să utilizeze veniturile realizate peste prevederile iniţiale pe
capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare, cu obligația validării acestora de către consiliului local;
-Deciziile Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila nr.1871 și 1872/03.12.2014, nr.1930 și
1931/09.12.2014 și 1981/19.12.2014 prin care a fost modificat nivelul maxim al cheltuielilor de personal și
au fost repartizate sumele din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivel local, în principal pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani,
precum şi contribuţiile aferente acestora, personalului din învăţământ, stabilite prin lege sau prin hotărâri
judecătorești;
-adresele unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a orașului
Ianca, privind modul de repartizare pe unități a sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru plata
salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, precum şi contribuţiile aferente
acestora, stabilite prin lege sau prin hotărâri judecătorești;
-Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.148/11.12.2014 privind repartizarea sumelor din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de întreținere și reparații a drumurilor comunale și
județene;
-referatul de aprobare al primarului, referatele șefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se validează modificările bugetului local făcute prin Dispozițiile primarului nr.956/12.12.2014,
nr.967/15.12.2014 și nr.973/19.12.2014, după cum urmează:
a-Se diminuează cu suma de 34 mii lei veniturile din capitolul 110206- sume din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivel local, respectiv cheltuielile de personal
învățământ din capitolul 650210, din care 21 mii lei de la Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca, 10
mii de la Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca și 3 mii lei de la Şcoala Gimnazială Plopu.
b-Se majorează cu suma de 786 mii lei veniturile din capitolul 110206- sume din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivel local, respectiv cheltuielile de personal
învățământ din capitolul 650210, din care 304 mii lei la Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca, 277
mii lei la Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca,126 mii lei la Şcoala Gimnazială Plopu și 79 mii lei la
Grădinița Ianca.
c-Se majorează cu suma de 1 mii lei veniturile din capitolul 110206- sume din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetului local, respectiv cheltuielile cu obiecte de inventar din capitolul
51020103200530;

d-Se majorează cu suma de 5 mii lei veniturile din capitolul 040204- sume din cota de 18,5 % din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, respectiv cheltuielile cu obiecte de inventar din
capitolul 51020103200530;
e-Se majorează cu suma de 75 mii lei veniturile din capitolul 110202- sume din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de întreținere și reparații ale drumurilor comunale și județene,
respectiv cheltuielile din capitolul 84027103-transporturi;
f-Se diminuează cheltuielile de personal cu suma totală de 1,4 mii lei, din care 0,5 mii lei din capitolul
6702100101-cultură, recreere și religie, 0,4 mii lei din capitolul 6602100101-sănătate și 0,5 mii lei din
capitolul 6102100101-poliția locală, și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile de personal din capitolul
5402100101-evidența populației;
g-Se diminuează cu suma de 5 mii lei cheltuielile de personal din capitolul 6802100101-asistență
socială și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile de personal din capitolul 51020103100101-autorități
publice;
h-Se diminuează cu suma de 14 mii lei cheltuielile de personal din capitolul 7010100101-Direcția
Serviciilor Publice și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile de personal din capitolul 51020103100101autorități publice;
i-Se diminuează cu suma de 25 mii lei cheltuielile materiale din capitolul 510201032002 și se
majorează cu aceeași sumă cheltuielile de personal din capitolul 51020103100101-autorități publice;
j-Se majorează cu suma de 27,386 mii lei veniturile din capitolul 423400- subvenții pentru ajutoarele de
încălzire, respectiv cheltuielile din capitolul 680257-asistență socială.
k-Se diminuează cu suma de 15,7 mii lei cheltuielile materiale-deplasări interne din capitolul
51020103200601 și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile de personal din capitolul 51020103100101autorități publice;
l-Se diminuează cu suma de 1,95 mii lei cheltuielile de personal învățământ-transport cadre didactice
din capitolul 6502100205 și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile de personal din capitolul
6810100101-Unitatea de Asistență Medico Socială (U.A.M.S.) din subordinea Consiliului Local;
m-Se diminuează cu suma de 4,30 mii lei cheltuielile materiale din capitolul 6810200103-U.A.M.S. și se
majorează cu aceeași sumă cheltuielile de personal din capitolul 6810100101- U.A.M.S.;
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 un număr de 13 voturi pentru, îndeplinindu-se cerința de majoritate
din numărul total al celor 17 consilieri locali existenți în funcție.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dorian DĂNĂILĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.74
din 30 decembrie 2014
privind: organizarea reţelei şcolare şi stabilirea cifrelor de şcolarizare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca în anul şcolar 2015-2016.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 decembrie 2014;
Având în vedere:
-dispozițiile art.22 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare și organizarea rețelei unităților de
învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2015-2016, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr.4894/10.11.2014;
-avizul conform nr.13130/15.12.2014 emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila pentru propunerile unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, privind fundamentarea
cifrelor de şcolarizare şi stabilirea reţelei şcolare pentru anul de învățământ 2015-2016;
-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;
HOTĂRĂŞTE:

Total grupe
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pre
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elevi

Posturi
didactice

Posturi didactice
auxiliar

Posturi
nedidactice

4 grupe pre
37 clase

70 pre
770 elevi

59,50

8,00

22,25

Nr.
antepre
pre
elevi

Şcoala Gimnazială
Perişoru/
primar/gimnazial/
Oraşul Ianca,
Satul Perişoru
nr.16,
Judeţul Brăila
C.P. 815204
Tel. 0239668548,
email:
scoalaperisoru
@yahoo.com
Grădiniţa cu
program normal/
preșcolar
Sat Perişoru
nr.246
Grădiniţa cu
program normal/
preșcolar
Sat Tîrele Filiu
nr.275
Grădiniţa cu
program normal/
preșcolar
Sat Berleşti
nr.164

70 pre
770 elevi

Liceul Teoretic
„Constantin
Angelescu”/
preşcolar, primar,
gimnazial şi
liceal/limba română/
Oraşul Ianca, str.
Calea Brăilei nr.167,
Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200
TelFax 0239668344
0239668519
e-mail: licangelescu
@yahoo.com

Unitatea de învăţământ
fără personalitate juridică
arondată/ Adresa, nr.
telefon /fax/e-mail

Nr. grupe
antepre
pre
clase elevi

Unitatea de învăţământ cu
personalitate juridică/niveluri de
învățământ școlarizate/ limba
de predare/Adresa, nr. telefon
/fax/e-mail

4 grupe pre
37 clase

URBAN/4675779

Mediul de
reziden

Art.1.-Se organizează reţeaua şcolară şi se stabilesc cifrele de şcolarizare pentru unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, în anul şcolar 2015-2016, după cum
urmează:

5,50

10,50

1

283
4

36,62

521 elevi
521

23

23 clase

521 elevi

Dorian DĂNĂILĂ

3
8

1

8

PJ 89 pre
AR 87 pre

-

-

2,5

230 copii/
elevi

23 grupe/
cercuri

230 copii/
elevi

23 grupe/
cercuri

RBAN/4205718

Palatul copiilor Brăila,
Municipiul Brăila,
Filiala Ianca
D-dul Al.I.Cuza nr.97,
Str.Gării nr.7
Tel/Fax.0239615137,
Tel./Fax
email:
0239668090
pcbraila@gmail.com
Art.2.-Prin grija secretarului, 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, după intrarea
în vigoare.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, îndeplinindu-se cerința de majoritate din
numărul total al celor 17 consilieri locali existenți în funcție.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

21

21
15

283

15
8 grupe (PJ 5 grupe
+ AR 3 grupe)

23 clase
2

39
35
40
176 pre

Grădiniţa cu
program normal
nr.1 Ianca
preșcolar/limba
română
oraşul Ianca str.
Calea Brăilei
nr.116

2

Şcoala Primară
Oprişeneşti,
nr.217
primar/limba
română
Grădiniţa cu
program normal,
preșcolar/limba
română
Sat Plopu,nr.229
Grădiniţa cu
program normal,
preșcolar/limba
română/Sat
Oprişeneşti
nr.217

2

Grădiniţa cu program
normal/ preşcolar/
limba română
Ianca, str.Gării nr.8,
Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200
Tel. 0239668057,
Fax.0239668057
email: gradinitaianca
@yahoo.com

-

8 grupe

URBAN/4675760/802410
RURAL/17363213/405066

Şcoala Gimnazială
Plopu/
preşcolar, primar,
gimnazial/
limba română
Oraşul Ianca, Satul
Plopu nr.264,
Judeţul Brăila
Cod Poştal 815205
Tel. 0239651000,
Fax.0339810562
e-mail: scoala_plopu
05@yahoo.com

URBAN/17474521

Liceul Tehnologic
„Nicolae Oncescu”/
primar, gimnazial
liceal şi profesional/
limba română/
Oraşul Ianca, str.
Calea Brăilei nr.13,
Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200
Tel.0239668494
0239668345
Fax.0239668818
e-mail: oncescuianca
@yahoo.com

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

