ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A Nr.26
din 15 aprilie 2021
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna
aprilie 2021.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15
aprilie 2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, potrivit
cărora președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică;
►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3
din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local Liviu DRAGOMIR este ales președinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna aprilie 2021, care va semna hotărârile
adoptate în această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte
documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului
președinte de ședință.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și art.139 alin.(1)
și alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Liviu DRAGOMIR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O DE
T Ă FOND
R Â R EFUNCIAR
A Nr.27 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 15 aprilie 2021

privind: aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul 2021.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 aprilie 2021;
Având în vedere:
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
►dispozițiile art.5 alin.(3) și (5) și art.6 din Legea bugetului de stat nr.15/2021, coroborate cu prevederile
art.1 alin.(2) lit.a), art.8, art.11, art.19 alin.(1), art.25, art.26 alin.(4), art.39 alin.(6) și art.41 din Legea finanţelor
publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.43/24.03.2021 privind repartizarea pe unități administrativ
teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, în vederea susținerii programelor de dezvoltare locală, pentru
proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care
localitățile nu le pot finanța din venituri proprii sau din sumele alocate pentru echilibrare;
►Decizia Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila nr.4/15.03.2021 privind repartizarea pe
unităţi a administrativ teritoriale a sumelor din taxa pe valoarea adăugată și din impozitul pe venit, pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local, respectiv pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2021;
►Decizia Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila nr.5/31.03.2021 privind repartizarea pe
unităţi a administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea de bază
a unităților de învățământ preuniversitar de stat în anul 2021;
►dispozițiile art.181 și art.69 din Legea educaţiei fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările ulterioare,
potrivit cărora autoritățile administrației publice locale pot aloca sume din bugetul anual pentru finanțarea
activităților sportive pe plan local, coroborate cu prevederile Ordinului M.T.S. nr.664/2018 privind finanţarea
din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;
►adresa Consiliului Concurenței nr.10600/17.08.2017, potrivit căreia măsura de sprijin privind alocarea
unor sume din bugetul local pentru finanţarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană juridică
fără scop patrimonial, club sportiv de drept privat deţinător al certificatului de identitate sportivă, nu reprezintă
ajutor de stat așa cum este prevăzut la art.107 alin.(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
coroborată cu pct.58 din Decizia nr.22/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit căreia dispoziţiile art.69
alin.(1) din Legea nr.69/2000 stabilesc în mod clar, fără a lăsa loc unor interpretări divergente, faptul că
structurile sportive pot beneficia de sume de la bugetele locale pentru finanţarea programelor sportive, pe bază
de contracte încheiate cu organele administraţiei publice locale;
►dispoziţiile art.11 alin.(1), (2) și (4) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art.458 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.5 alin.(1) și (11) din O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice, aprobată prin Legea nr.247/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
►prevederile Ordinului M.D.L.P.A. Nr.338/2021, emis în aplicarea prevederilor art.III alin.(11) din O.U.G.
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, în baza căruia
instituțiile prefectului stabilește numărul maxim de posturi pentru fiecare localitate din județ;
►adresa Instituției Prefectului Brăila nr.5857/12.04.2021, potrivit căreia orașului Ianca îi revin 98 de
posturi, exclusiv cele finanțate din capitolele bugetare 66.00 și 68.00-sănătate și asistență socială, la care se
adaugă 8 posturi pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
►adresa Ocolului Silvic Ianca nr.1780/17.03.2021, privind propunerea de buget pentru anul 2021, în
vederea administrării fondului forestier aparținând domeniului public al orașului;
►notele de fundamentare și adresele unităților de învățământ pentru finanțarea cheltuielilor de bază și
complementare prevăzute la art.104, art.105 şi art.111 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, respectiv
pentru comunicarea numărului burselor actualizate pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021, ca urmare
a evoluției efectivelor de elevi și a rezultatelor la învățământ;
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►dispoziţiile art.82 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, respectiv ale art.4 alin.(2) și art.19 din Criteriile
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul
M.E.C.T.S.nr.5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile articolului unic din Hotărârea Guvernului nr.1064/2020, pentru aprobarea cuantumului minim
al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar
de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021;
►Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor
didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin H.G.nr.569/
2015, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.2 lit.b) și alin.4 lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
CAPITOLUL I –Dispoziţii generale
Art.1.-Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi cheltuielilor bugetului
oraşului Ianca, a structurii acestora pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, după caz, pentru anul 2021.
Art.2.-Estimarea veniturilor pentru anul 2021 a fost realizată pe baza exerciţiului bugetar şi a indicatorilor
economico-sociali din anul 2020, 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 unităţilor administrativ teritoriale.
Art.3.-Veniturile bugetare şi extrabugetare restante la 31.12.2020 se încasează şi se înregistrează în
bugetul orașului Ianca pe anul 2021, la aceleași capitole şi subcapitole.
Art.4.-Bugetul oraşului Ianca pentru anul 2021 se stabileşte la venituri în sumă totală de 46.724.619 lei,
la care se adaugă suma de 2.810.000 lei din fondul de dezvoltare din anii anteriori, iar la cheltuieli se stabilește
în sumă totală de 49.534.619 lei.
CAPITOLUL II - Structura veniturilor şi a cheltuielilor
Secţiunea 1 - Venituri bugetare
Art.5.-Veniturile bugetului oraşului Ianca pe anul 2021 sunt în sumă totală de 46.724.619 lei, din care
4.546.619 lei sunt venituri proprii, provenind din următoarele surse:
a)-cote și sume defalcate din impozitul pe venit..........................................................................7.822.000 lei
b)-impozite și taxe pe proprietate................................................................................................3.641.000 lei
c)-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.......................................................................6.086.000 lei
d)-taxe pe utilizarea bunurilor.....................................................................................................1.053.000 lei
e)-venituri din proprietate…………………......................................................................................480.000 lei
f)-subvenţii de la bugetul de stat ……………..................................................................................723.000 lei
din care pentru finanțarea lucrărilor de cadastru național agricol extravilan........................................180.000 lei
g)-venituri din amenzi, alte venituri………………………................................................…..….......306.000 lei
h)-impozitul pe veniturile din transferul proprietăților……......................….......................................17.000 lei
i)-sume alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală………………………...…..........10.100.000 lei
j)-sume primite de la Uniunea Europeană aferente cadrului financiar 2014-2020…....….....….10.100.000 lei
k)-fondul social european pentru proiectul „Economie Socială=Misiune Socială”.......................1.850.000 lei
l)-venituri din autofinanțate.…………………...............................................................................4.546.619 lei
din care:
l.1-bugetul local………………………………………………………........…………………..…………190.000 lei
l.2-bugetul Direcției Serviciilor Publice…………………………..……………..…………….…....…2.553.300 lei
l.3-bugetul Unității de Asistență Medico Socială….……………..…………..…..…………..….….…130.000 lei
l.4-bugetele unităților de învățământ…………………………………….…………..………..….….…....7.600 lei
l.5-bugetul Unității de Asistență Medico Socială, din subvenție de la bugetul orașului...….........1.510.000 lei
l.6-venituri reportate din anii anteriori……………………………..……………….………….…...…...155.719 lei
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Secţiunea 2:- Cheltuieli bugetare
Art.6.-Cheltuielile totale ale bugetului oraşului Ianca pe anul 2021 sunt în sumă de 49.534.619 lei, din care
18.569.000 lei cheltuieli de funcţionare, 4.546.619 lei cheltuieli din autofinanțare şi 26.419.000 lei cheltuieli de
dezvoltare, repartizate astfel:
a)-autorităţi publice şi acţiuni externe..........................................................................................4.400.000 lei
b)-alte servicii publice generale………………………..…………..................................................1.702.000 lei
c)-tranzacţii privind datoria publică: împrumuturi, comisioane și dobânzi…...................................100.000 lei
d)-ordine publică şi siguranţă naţională.........................................................................................817.000 lei
e)-învăţământ.............................................................................................................................1.588.000 lei
f)-sănătate………………..………………………..…………...………………………..…….…........…170.000 lei
g)-cultură, recreere şi religie.......................................................................................................1.490.000 lei
h)-asigurări şi asistenţă socială...................................................................................................4.442.000 lei
i)-locuinţe, servicii şi dezvoltare publică......................................................................................1.400.000 lei
din care pentru finanțarea lucrărilor de cadastru național agricol extravilan........................................180.000 lei
j)-protecţia mediului....................................................................................................................1.060.000 lei
k)-transporturi.............................................................................................................................1.400.000 lei
l)-cheltuieli din autofinanțare ......................................................................................................4.546.619 lei
din care:
l.1-Direcția Serviciilor Publice.....................................................................................................2.600.000 lei
l.2-Unitatea de Asistență Medico Socială………………..…….……………..…...….....………..…1.640.000 lei
l.3 bugetul local…………………………….……………………..…..……………..…….…………..….268.000 lei
l.4-bugetele unităților de învățământ……………………..…………………………..….……….…..….38.619 lei
m)-cheltuieli de dezvoltare din veniturile anului curent…………………….................................23.609.000 lei
n)-cheltuieli de dezvoltare din veniturile anilor precedenți ………………….....……....…....……..2.810.000 lei
Art.7.-(1) Bugetul orașului Ianca pe anul 2021, detaliat la venituri bugetare pe capitole şi subcapitole, iar la
cheltuieli bugetare pe capitole, subcapitole, titluri şi articole este prevăzut în anexa nr.1.
(2) Bugetul din autofinanțare al orașului Ianca pe anul 2021 este prevăzut în anexa nr.2.
(3) Programul investiţiilor publice pe anul 2021, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, cu o valoare
totală de 26.497.000 lei, din care 78.000 lei din autofinanțare, este prevăzut în anexele nr.3, 4 și 4a.
Art.8.-(1) Finanţarea cheltuielilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură în limita sumei
de 2.196.619 lei, cu următoarea structură: 71.000 lei din bugetul local pentru cheltuieli de transport cadre
didactice și personal didactic auxiliar; 1.103.619 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care: 805.000 lei din taxa
pe valoarea adăugată, 260.000 lei din bugetul local și 38.619 lei din autofinanțare; 152.000 lei din taxa pe
valoarea adăugată pentru cheltuieli privind drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale; 300.000 lei
pentru burse elevi, din care 251.000 lei din taxa pe valoarea adăugată și 49.000 lei din bugetul local; 46.000
lei tichete sociale pentru grădinițe 570.000 lei pentru cheltuieli de capital.
(2) Decontarea lunară a cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru cadrele didactice și personalul didactic
auxiliar, se face la valoarea unui abonament de transport feroviar public de călători, tren clasa a II-a.
(3) În situația în care pe ruta dintre localitatea de domiciliu/reședință şi localitatea în care se află situată
unitatea de învăţământ nu există transport feroviar public de călători, sau orarul feroviar diferă cu mai mult de
2 ore de orarul/programul beneficiarului, decontarea lunară a cheltuielilor cu efectuarea navetei se face la
valoarea unui abonament de transport auto pentru ruta respectivă sau pentru distanţe similare.
(4) Prevederile alin.(2) și (3) se aplică și în cazul în care personalul se deplasează cu autoturismul
proprietate personală sau deţinut legal cu orice titlu.
Art.9.-(1) Se aprobă bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2021, astfel:
Bugetul de stat Bugetul local
Autofinanțare
Total
Denumire indicatori
(Lei)
(Lei)
(Lei)
(Lei)
Venituri totale, din care:
794.000
751.000
1.600
1.546.600
Cheltuieli totale, din care:
794.000
751.000
*7.000
*1.552.000
Cheltuieli de transport/navetă
41.000
41.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii
510.000
102.000
*7.000
*619.000
Cheltuieli privind drepturile copiilor
102.000
102.000
cu cerințe educaționale speciale
Cheltuieli cu burse elevi
182.000
38.000
220.000
Cheltuieli de capital
570.000
570.000
*5.400 lei excedent din anii anteriori
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(2) Bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2021, detaliat la venituri și cheltuieli
pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexele nr.5 și 6.
(3) Din sumele încasate din închirierea/concesionarea bazei materiale a învățământului, o cotă de 50% se
face venit la bugetul local, iar diferența de 50% se face venit la bugetul unității de învățământ.
(4) Directorul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, în calitate de ordonator terţiar de credite,
răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei hotărâri.
Art.10.-(1) Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2021, astfel:
Bugetul de stat Bugetul local
Autofinanțare
Total
Denumire indicatori
(Lei)
(Lei)
(Lei)
(Lei)
Venituri totale, din care
414.000
153.000
6.000
573.000
Cheltuieli totale, din care:
414.000
153.000
*31.619
*598.619
Cheltuieli de transport/navetă
30.000
30.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii
295.000
112.000
*31.619
*438.619
Cheltuieli privind drepturile copiilor
50.000
50.000
cu cerințe educaționale speciale
Cheltuieli cu burse elevi
69.000
11.000
80.000
Cheltuieli de capital
*25.619 lei excedent din anii anteriori

(2) Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2021, detaliat la venituri și cheltuieli pe
capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexele nr.7 și 8.
(3) Din sumele încasate din închirierea bazei materiale excedentare a învățământului, o cotă de 50% se
face venit la bugetul local, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul liceului.
(4) Directorul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca, în calitate de ordonator terţiar de credite,
răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei hotărâri.
Art.11.-(1) Se aprobă numărul și cuantumul burselor care se acordă în anul financiar 2021 elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat din U.A.T. Ianca, după cum urmează:
Burse de
Burse de
Burse sociale
Burse de merit
studiu
performanţă
Unitatea de învăţământ
Nr. Cuantum Nr. Cuantum Nr. Cuantum Nr. Cuantum
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
Liceul Teoretic
146
100
2
100
48
100
«Constantin Angelescu» Ianca
Liceul Tehnologic
19
100
66
100
1
200
«Nicolae Oncescu» Ianca
(2) Numărul și cuantumul burselor aprobate potrivit alin.(1) se vor revizui la începutul anului școlar 20212022, ca urmare a evoluției efectivelor de elevi și a rezultatelor la învățământ, ori ca urmare a adoptării unui
act normativ superior prezentei hotărâri prin care se modifică cuantumul burselor.
(3) Stabilirea beneficiarilor se face pe baza Criteriilor generale aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S. Nr.5576/
2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe baza criteriilor specifice aprobate de consiliile de
administrație ale unităților de învăţământ preuniversitar de stat.
(4) Bursele de merit se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii
examenului de bacalaureat, al examenului de certificare a calificării profesionale, precum şi pe perioada
pregătirii practice, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinație în bugetul local și cu respectarea
cuantumului stabilit potrivit alin.(1). Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, cu
respectarea prevederilor art.19 din Criteriile generale aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S. Nr.5576/2011.
Art.12.-(1) Finanţarea cheltuielilor pentru Unitatea de Asistenţă Medico Socială Ianca din subordinea
Consiliului Local se asigură în limita sumei de 1.640.000 lei, din care 1.150.000 lei cheltuieli de personal și
490.000 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii.
(2) În bugetul Unității de Asistenţă Medico Socială sunt incluse și sumele alocate de Direcţia de Sănătate
Publică Brăila în cuantum estimat de 420.000 lei pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi
salariile personalului medical, precum și cele din contribuția persoanelor asistate în cuantum de 130.000 lei.
Art.13.-(1) Ajutorul social de urgenţă şi ajutorul social comunitar, stabilit potrivit prevederilor Legii nr.416/
2001, se asigură din venituri proprii în limita sumei de 30.000 lei.
(2) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei privind beneficiarii de ajutor social se asigură în limita sumei de
90.000 lei, din care 87.000 lei din taxa pe valoarea adăugată și 3.000 lei din venituri proprii.
H.C.L. Nr.27/15.04.2021
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Art.14.-Se aprobă pentru anul 2021 un număr total de 75 posturi de asistent personal al persoanei cu
handicap, cu încadrarea în limita sumei de 2.500.000 lei, inclusiv pentru indemnizațiile de însoțitor, din care
suma de 2.269.000 lei din taxa pe valoarea adăugată și 231.000 lei din venituri proprii.
Art.15.-Finanţarea cheltuielilor Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor se asigură în
limita sumei de 320.000 lei, din care 283.000 lei din venituri proprii și 37.000 lei din taxa pe valoarea adăugată.
Ar.16.-Finanţarea cheltuielilor pentru apărare civilă și poliția locală si se asigură în limita sumei de 770.000
lei din venituri proprii, din care 30.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii și 290.000 lei pentru cheltuieli de
personal, inclusiv norma de hrană acordată potrivit legii.
Art.17.-Se alocă suma de 1.205.000 lei pentru activitățile gestionate de Direcţia Serviciilor Publice Ianca
din subordinea Consiliului Local, respectiv pentru serviciile publice de salubrizare, gestionarea câinilor fără
stăpân, administrarea spaţiilor verzi și achiziția de arbori ornamentali, întreținerea și funcționarea staţiei de
compost deşeuri biodegradabile şi a bazei sportive ‹‹Ştefan Vrăbioru›› din orașul Ianca.
Art.18.-Finanţarea cheltuielilor pentru cultură, culte, activităţi sportive, recreere şi tineret se asigură în limita
sumei de 1.480.000 lei din venituri proprii, din care pentru: Casa de cultură ‹‹Ion Theodorescu Sion›› - 200.000
lei; Cămine culturale - 185.000 lei; Biblioteca orăşenească ‹‹Georgeta Crainic›› - 70.000 lei; Culte - 500.000
lei; Sport - 450.000 lei, din care 50.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii; activităţi cultural educative:
cadouri pentru copii şi pomul de Crăciun - 60.000 lei; editarea buletinului informativ anual - 5.000 lei; editare
cărți - 1.000 lei;
Art.19.-(1) În anul 2021, în cadrul programelor sportive ‹‹Promovarea sportului de performanţă›› și ‹‹Sportul
pentru toți››, vor fi finanțate cluburile sportive deținătoare a certificatelor de identitate sportivă, care își
desfășoară activitatea pe raza U.A.T. Ianca, pentru participarea acestora în Cupa României și în Ligile
campionatul național/județean de fotbal, în limita sumei de 400.000 lei.
(2) Finanțarea activităților sportive prevăzute la alin.(1) se face pe bază de contracte atribuite în
conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, ale Ordinului Ministerului Tineretului
și Sportului nr.664/2018 privind finanţarea proiectelor şi programelor sportive din fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de finanțare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.25/25.03.2021.
Art.20.-(1) Se aprobă pentru anul 2021 un număr total de 96 posturi pentru aparatul de specialitate al
primarului și serviciile publice din subordine înființate de consiliul local, în care sunt incluse și 16 posturi
finanţate din capitolele bugetare 66,00 - sănătate şi 68,00 - asigurări şi asistenţă socială.
(2) Organigrama cu numărul maxim de posturi, respectiv statul de funcţii cu centralizatorul acestora, pentru
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice din subordine înfiinţate de consiliul local pentru anul
2021, sunt prevăzute în anexele nr.9 și 10.
Art.21.-(1) Se alocă suma de 61.600 lei pentru cursurile de pregătire profesională a funcţionarilor publici și
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului în anul 2021.
(2) Persoanele care vor urma cursurile de perfecționare profesională în anul 2021 vor fi stabilite prin
dispoziția primarului, având prioritate funcționarii publici debutanți, cu încadrarea în suma alocată potrivit
alin.(1).
Art.22.-Se aprobă normativele proprii de cheltuieli privind acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme,
consumul de carburanți, internet și telefonie, pentru anul 2021, potrivit anexei nr.11.
Art.23.-Se aprobă limitele salariilor brute de bază pentru funcțiile de execuție aferente funcționarilor publici
și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din
subordine, aplicabile în anul 2021, potrivit anexei nr.12.
Art.24.-(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru administrarea fondului forestier
aflat în domeniul public al orașului Ianca, după cum urmează:
a.-total venituri estimate din valorificarea masei lemnoase..........................................................204.201 lei;
b.-total cheltuieli estimate pentru pază și întreținere......................................................................90.434 lei,
din care:
b.1.-cheltuieli cu serviciile de pază a pădurilor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată......................38.179 lei;
b.2.-cheltuieli cu lucrările de întreținere.........................................................................................40.874 lei;
b.3.-constituire fond de conservare și regenerare a pădurilor........................................................11.381 lei.
(2) Bugetul estimat pe anul 2021 pentru administrarea fondului forestier aflat în domeniul public al orașului
Ianca, detaliat pe capitole de venituri și cheltuieli, este prevăzut în anexa nr.13.
Art.25.-Primarul şi șeful serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului se
însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și răspund de încadrarea în nivelul maxim al
cheltuielilor de personal, precum şi de execuţia bugetară în ansamblul ei.
H.C.L. Nr.27/15.04.2021
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CAPITOLUL III – Dispoziţii finale
Art.26.-În intervalul dintre şedinţele consiliului local se împuterniceşte primarul, în calitate de ordonator
principal de credite, să repartizeze și să utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste prevederile iniţiale,
inclusiv sumele alocate sau retrase de la bugetul de stat, pe capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare,
cu obligația validării modificărilor aduse bugetului local de către consiliului local la proxima ședință a acestuia.
Art.27.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general..
Art.28.-Anexele nr.1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Liviu DRAGOMIR

H.C.L. Nr.27/15.04.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.28
din 15 aprilie 2021
privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară pe data de 15 aprilie 2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(2) lit.b) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
►Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021 privind aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul în
curs, prin care s-au alocat fondurile necesare finanţării activităților aflate în gestiunea directă a Direcţiei
Serviciilor Publice;
►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice cu fundamentarea
bugetului pe anul 2021 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al orașului Ianca, la venituri în sumă totală de 2.600.000 lei și la cheltuieli în
sumă totală de 2.600.000 lei, din care 1.375.000 lei cheltuieli de personal și 1.225.000 lei cheltuieli cu bunuri
și servicii.
(2) Sinteza bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2021 la venituri şi cheltuieli, pe capitole,
subcapitole, titluri şi articole, este prevăzută în anexa nr.1.
Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2021 un număr total de 30 de posturi în aparatul propriu al Direcţiei
Serviciilor Publice, din care 4 funcţii publice şi 26 posturi de personal contractual.
(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2021 ale Direcţiei Serviciilor Publice
sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3.
Art.3.-Se aprobă Planul achizițiilor publice al Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2021, potrivit anexei
nr.4.
Art.4.-Se aprobă Programul unitar al acțiunilor de combatere a vectorilor la nivelul orașului Ianca, potrivit
anexei nr.5.
Art.5.-În calitate de ordonator terţiar de credite, directorul Direcţiei Serviciilor Publice răspunde de
încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2021, aprobate potrivit prevederilor art.1-4.
Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Art.7.-Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Liviu DRAGOMIR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

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

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

H O T Ă R Â R E A Nr.29
din 15 aprilie 2021

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Unităţii de Asistenţă
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
Medico Socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară pe data de 15
aprilie 2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(1) lit.b) din Legea finanţelor publice locale
nr.273/2006, 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), art.3 şi art.5 din H.G.nr.459/2010 pentru aprobarea
standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a
unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care
desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu prevederile H.G.nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost
pentru serviciile sociale;
►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației
zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de
asistență socială destinate persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;
►Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021 privind aprobarea bugetului centralizat al
oraşului Ianca pe anul în curs, prin care s-au alocat fonduri pentru finanţarea Unităţii de
Asistenţă Medico Socială (U.A.M.S.) Ianca;
►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului U.A.M.S. Ianca cu
fundamentarea bugetului şi avizul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a)
și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Unităţii de Asistenţă
Medico Socială din subordinea Consiliului local al orașului Ianca, la venituri în sumă totală de
1.640.000 lei și la cheltuieli în sumă totală de 1.640.000 lei, din care 1.150.000 lei cheltuieli
de personal și 490.000 lei cheltuieli cu bunuri și servicii, potrivit anexei nr.1.
(2) În bugetul aprobat potrivit alin.(1) sunt cuprinse şi sumele alocate de Direcţia de
Sănătate Publică a județului Brăila pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi
salarizarea personalului medical, cele provenite din contribuţia persoanelor asistate, precum
şi veniturile care pot fi realizate din sponsorizări, donaţii, etc.
Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2021 un număr total de 25 posturi, personal contractual
în aparatul propriu al Unităţii de Asistenţă Medico Socială.
(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2021 ale Unităţii de
Asistenţă Medico Socială sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3.
Art.3.-Directorul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Ianca, în calitate de ordonator terţiar
de credite, răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2021,
aprobate potrivit prevederilor art.1-2.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului
general.
Art.5.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Liviu DRAGOMIR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.30
din 15 aprilie 2021
privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2021.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 aprilie
2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.30 alin.(1), art.32 alin.(3) şi art.33 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările
şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5 alin.(1), art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea protecției civile
nr.481/2004-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.2, art.3 și art.4 din H.G.nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de
asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
►dispoziţiile art.50 din Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în
situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.1184/2006;
►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi avizul favorabil al comisiei de
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7) lit.h), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă Planul de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2021, potrivit
Anexelor nr.1, 1A şi 1B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de
preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, precum şi şeful serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Liviu DRAGOMIR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

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

H O TDE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.31 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 31 aprilie 2021

privind: constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcție al domnului Petrea
Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului-ca urmare a demisiei, consilier local ales
pe lista Partidului Național Liberal-Filiala
Brăila
la alegerile locale
din data de 27 septembrie 2020.
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 aprilie
2021;
Având în vedere:
►demisia domnului Petrea Ștefan din calitatea de consilier local în funcție, ales în cadrul
Consiliului local al orașului Ianca la alegerile locale din data de 27.09.2020 pe lista Partidului Național
Liberal-Filiala Brăila, înregistrată la Primăria orașului Ianca sub nr.13108/05.04.2021;
►dispoziţiile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(6), alin.(7), alin.(10) și alin.(17) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►referatul constatator comun al primarului și secretarului general, precum şi avizul favorabil al
comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Consiliul local al oraşului Ianca constată încetarea de drept a mandatului de consilier
local în funcţie al domnului Petrea Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca
urmare a demisiei din data de 5 aprilie 2021.
(2) Consiliul local al oraşului Ianca declară vacant locul de consilier local în funcție ocupat de
domnul Petrea Ștefan, urmând a se valida mandatul de consilier local în funcţie al următorului consilier
local supleant declarat ales pe lista de candidați a Partidului Național Liberal-Filiala Brăila, în
conformitate cu prevederile art.122 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă de îndată la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) și alin.(6) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Liviu DRAGOMIR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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H O TDE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.32 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 15 aprilie 2021

privind: propunerea de schimbare a destinaţiei construcțiilor C2 și C3 și a terenului aferent în suprafață
de 1.065 mp aflate în administrarea Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», situate în orașul Iancastr.Sărățeni nr.28, în scopul închirierii acestora pentru desfășurarea unor activități educaționale de
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
tipul After School în cadrul proiectului
«Economie
socială = Misiune
socială».
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 aprilie
2021;
Având în vedere:
►implicarea orașului Ianca în calitate de partener în cadrul proiectului «Economie socială =
Misiune socială», Cod SMIS 128587, promovat de Centrul de Informare și Documentare pentru
Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Brăila și accesat la apelul
de proiecte POCU/449/4/16 - Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, constând în înființarea în orașul Ianca a patru întreprinderi
sociale de inserție potrivit prevederilor Legii nr.219/2015 privind economia socială;
►adresa nr.933/26.03.2021 a Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», potrivit căreia administrează două construcții situate în orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, care nu mai sunt utilizate în procesul
de învățământ, pentru care s-a solicitat închirierea de către una din întreprinderile sociale înființate în
cadrul proiectului «Economie socială = Misiune socială», în vederea organizării și desfășurării unor
activități educaționale de tipul After School;
►scrisoarea nr.13148/06.04.2021 a S.C. SofySchool S.R.L.- întreprindere socială înființată în
cadrul proiectului «Economie socială = Misiune socială», cu sediul în orașul Ianca-str. Teilor nr.56,
prin care se detaliază investițiile care se vor realiza pentru modernizarea construcțiilor, precum și
activitățile educaționale care se vor desfășura în mod oneros în cadrul proiectului/misiunii sociale;
►dispoziţiile art.112 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu prevederile
Procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor
şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia,
aprobată prin Ordinul M.E.N.C.S. nr.5819/2016, cu modificările și completările ulterioare;
►adresa nr.1081/12.04.2021 privind acordul Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic
«Nicolae Oncescu» pentru schimbarea destinaţiei construcțiilor C2 și C3 și a terenului aferent, pe
care le administrează în incinta școlii din orașul Ianca, str.Sărățeni nr.28;
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►referatul de aprobare al primarului, memoriul justificativ al serviciului de urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, cu detaliile caracteristicilor tehnice ale construcțiilor, precum
şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3)
lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se propune schimbarea destinaţiei construcțiilor C2 și C3 și a terenului aferent în
suprafață totală de 1.065 mp, aflate în administrarea Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», situate
în orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, în scopul închirierii acestora de către Consiliul Local pentru
desfășurarea unor activități educaționale de tipul After School în cadrul proiectului «Economie socială
= Misiune socială».
(2) Construcțiile și terenul aferent prevăzute la alin.(1) fac parte din imobilul înscris în Cartea
Funciară Nr.77422, Cvartal 16-Parcela 660, evidențiat la poziția nr.206 din Inventarul bunurilor
aparținând domeniului public al orașului Ianca, atestat prin H.G. Nr.363/2002, cu modificările și
completările ulterioare, urmând a fi împrejmuite cu intrare separată în cadrul proiectului.
(3) Datele de identificare și caracteristicile tehnice ale construcțiilor sunt prevăzute în anexă, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-(1) Schimbarea destinaţiei construcțiilor și a terenului aferent prevăzute la art.1 se face doar
cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, care va fi solicitat prin grija primarului.
(2) Pe perioada stabilită în avizul conform pentru schimbarea destinației, construcțiile C2 și C3 și
terenul aferent în suprafață de 1.065 mp își păstrează apartenența la domeniul public al orașului
Ianca administrat de Consiliul Local, urmând regimul juridic al proprietății publice prevăzut de lege.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr.57/
2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Liviu DRAGOMIR

H.C.L. Nr.32/15.04.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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COMISIA LOCALĂ
FOND
H O TDE
ĂR
Â R EFUNCIAR
A Nr.33 PRIMAPRIMA
din 15 aprilie 2021
privind: indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata medie a inflației din anul fiscal anterior,
calculată pe baza indicelui prețurilor de consum, aplicabilă începând cu anul 2022.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15
aprilie 2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
►rata medie a inflației în anul 2020 de 2,63%, calculată pe baza indicelui prețurilor de
consum, actualizată și publicată pe site-ul Institutului Național de Statistică;
►dispozițiile art. 16 alin.(2) și art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.87 alin.(3), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.c), art.139
alin.(3) lit.c) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Impozitele şi taxele locale, precum și taxele speciale care constau într-o anumită
sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unor anumite cote/sume în lei, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local nr.39/26.04.2018 cu anexele nr.1 și 2 ale acesteia, actualizate prin
Hotărârile Consiliului Local nr.32/25.04.2019 și nr.48/23.04.2020, se indexează cu 2,63% și se
aplică începând cu anul 2022.
b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Codul fiscal (impozitul pentru clădirile rezidenţiale
şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la nivelul de 0,1%;
c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Codul fiscal (impozitul pentru clădirile nerezidenţiale
în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la nivelul de 0,2%;
d) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Codul fiscal (impozitul/taxa pentru clădirile
rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la nivelul de 0,2%;
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e) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Codul fiscal (impozitul/taxa pentru clădirile
nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la nivelul de 1,3%;
f) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje și excavări, prevăzută la art.474 alin.(10) din
Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 24,87 lei/mp teren afectat la suprafața solului de foraje
și excavări;
g) taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice,
prevăzută la art.474 alin.(14) din Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 11,18 lei pentru fiecare
metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie;
h) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la
reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu, prevăzută la art.474 alin. (15) din Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 17,85 lei pentru
fiecare racord;
i) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, prevăzută la art.
474 alin. (16) din Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 10,26 lei;
j) taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, prevăzută la art.475 alin.(1)
din Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 22,57 lei;
k) taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, se stabilește astfel:
k1.-226 lei pentru 0-10 mp;
k2.-339 lei pentru 10,1-20 mp;
k3.-446 lei pentru 20,1-30 mp;
k4.-559 lei pentru 30,1- 500 mp;
k5.-4.473 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp;
k6.-pentru celelalte activități taxa anuală de eliberare/vizare a autorizației de funcționare
este de 93 lei;
l) cota prevăzută la art.477 alin. (5) din Codul fiscal (taxa pentru serviciile de reclamă şi
publicitate), se stabileşte la nivelul de 3%;
m) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana
derulează o activitate economică, prevăzută la art.478 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, se
stabileşte la nivelul de 38 lei/mp sau fracțiune de metru pătrat;
n) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte
structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, prevăzută la art.478 alin.(2) lit.b) din Codul
fiscal, se stabileşte la nivelul de 26,68 lei/mp sau fracțiune de metru pătrat;
o) cota prevăzută la art.481 alin. (2), lit.a) din Codul fiscal (impozitul în cazul unui spectacol
de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea
unui film, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă), se stabileşte la nivelul de 2%;
p) cota prevăzută la art.481 alin. (2), lit.b) din Codul fiscal (impozitul în cazul oricărei alte
manifestări artistice decât cele enumerate la lit.o), se stabileşte la nivelul de 5%;
r) taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă, prevăzută la art.486
alin.(4) din Codul fiscal, se stabilește la nivelul de 560 lei.
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(2) Taxele speciale actualizate cu indexarea de 2,63% sunt prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică începând cu luna mai 2022, cu excepția
taxelor pentru încheierea contractelor de rezervare stabilite potrivit art.5 din anexă, care se
aplică începând cu anul 2022.
Art.2.-Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice, precum și
delimitarea zonelor în intravilan şi extravilan pentru determinarea impozitului pe teren,
aprobate potrivit anexelor nr.3 și 4 la Hotărârea Consiliului Local nr.39/26.04.2018, se aplică
în mod corespunzător și în anul 2022.
Art.3.-Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a
impozitului pe mijloacele de transport, până la data de 31 martie 2022, datorat pentru întregul
an de către persoanele fizice și persoanele juridice, se acordă o bonificaţie de 10%.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile
din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
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