
 

 

 

 
 
 
 

                                                              
                                                H O T Ă R Â R E A  Nr.25 
                                                     din 19 aprilie 2022 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
aprilie 2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data 
de 19 aprilie 2022; 
      Având în vedere: 

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

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

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

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;  
 
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Doamna consilier local Iuliana-Doinița BICOIU este aleasă președinte de şedinţă 
a Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna aprilie 2022, 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 cu respectarea prevederilor art.123 și art.139 alin.(1) 
din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                               SECRETAR GENERAL 
 
   Iuliana-Doinița  BICOIU                                                              Alexandru STERIAN 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

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

 



 

 

 

 

 
 
 
  

H O T Ă R Â R E A  Nr.26 
din 19 aprilie 2022 

 
privind: rectificarea bugetului local pe anul în curs, în vederea alocării fondurilor necesare întocmirii studiilor 
de fezabilitate pentru obiective noi de investiții, având ca scop înființarea rețelelor de distribuție gaze naturale 
în satele Oprișenești și Perișoru 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă  extraordinară la data de 19 aprilie 2022;  
      Având în vedere: 

      ►prevederile art.4 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. 
nr.95/2021 privind aprobarea Programului naţional de investiţii «Anghel Saligny», aprobate prin Ordinul 
comun al ministrului energiei și ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.278/167/ 
07.03.2022, potrivit cărora prin acest Program nu se finanţează de la bugetul de stat studiile de fezabilitate, 
astfel că apare ca necesară alocarea fondurilor din venituri proprii; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil cu soluția de alocare a 
fondurilor, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 

      ►dispozițiile art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.k), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 
alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
                                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) În vederea alocării fondurilor necesare întocmirii studiilor de fezabilitate pentru obiective noi de 
investiții, având ca scop înființarea rețelelor de distribuție gaze naturale în satele Oprișenești și Perișoru, 
bugetul local pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/24.02.2022, se rectifică după cum 
urmează: 

      a)-se majorează cu suma de 80.000 lei cheltuielile din contul 7002-705002-710130, locuințe, servicii și 
dezvoltare-alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale-alte active fixe; 

      b)-se diminuează cu suma de 80.000 lei veniturile din anii precedenți evidențiați în contul 98.02. 

      (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător Programul investiţiilor 
publice pe anul 2022, aprobat Hotărârea Consiliului Local nr.8/24.02.2022, cu obiectivele noi de investiții. 

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

      Art.3.-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) lit.a) din O.U.G. nr.57/ 2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                              SECRETAR GENERAL 
 
   Iuliana-Doinița  BICOIU                                                                                            Alexandru STERIAN 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 
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                                                              H O T Ă R Â R E A   Nr.27 
                                                                    din 19 aprilie 2022 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții «Înființare rețea de 
distribuție gaze naturale în satul Oprișenești, orașul Ianca, județul Brăila» 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 aprilie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.95/2021 privind aprobarea 
Programului naţional de investiţii «Anghel Saligny», aprobate prin Ordinul ministrului energiei și ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.278/167/07.03.2022, potrivit cărora prin acest Program se 
pot finanța obiective noi de investiții privind înfiinţarea de sisteme de distribuție a gazelor naturale; 
      ►oportunitatea promovării în cadrul acestui Program a obiectivului nou de investiții «Înființare rețea de 
distribuție gaze naturale în satul Oprișenești, orașul Ianca, județul Brăila»; 
      ►dispoziţiile art.10 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
      ►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, potrivit cărora documentaţiile 
tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din 
bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte cu finanțare 
nerambursabilă-cu Devizul General privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului, precum și avizul 
favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;  
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) 
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                                                                H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții «Înființare rețea de 
distribuție gaze naturale în satul Oprișenești, orașul Ianca, județul Brăila», potrivit Devizului General prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      (2) Bugetul estimat al obiectivului este în sumă de 4.938.043,21 lei, din care suma de 3.628.212,90 lei 
reprezintă C+M. De la bugetul de stat se asigură finanțare pentru suma de 4.339.102,39 lei, iar diferența de 
598.940,82 lei se asigură din bugetul local, sumele având inclusă taxa pe valoarea adăugată.   
      (3) După finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de lucrări, potrivit legii, 
rezultând valoarea finală de finanţare a obiectivului de investiţii, Devizul General cu indicatorii tehnico-
economici actualizați va fi supus aprobării consiliului local.  
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, care se 
împuterniceşte să semneze în numele și pe seama orașului Ianca contractul de lucrări și celelalte documente 
necesare implementării proiectului. 
      Art.3.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor 
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       
       
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                             SECRETAR GENERAL 
 
   Iuliana-Doinița  BICOIU                                                                                          Alexandru STERIAN  
 

R O M Â N I A 
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Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395 

 



 

 

 

 
 
 

                                                                     
                                                              H O T Ă R Â R E A   Nr.28 
                                                                    din 19 aprilie 2022 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții «Înființare rețea de 
distribuție gaze naturale în satul Perișoru, orașul Ianca, județul Brăila» 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 aprilie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.95/2021 privind aprobarea 
Programului naţional de investiţii «Anghel Saligny», aprobate prin Ordinul ministrului energiei și ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.278/167/07.03.2022, potrivit cărora prin acest Program se 
pot finanța obiective noi de investiții privind înfiinţarea de sisteme de distribuție a gazelor naturale; 
      ►oportunitatea promovării în cadrul acestui Program a obiectivului nou de investiții «Înființare rețea de 
distribuție gaze naturale în satul Perișoru, orașul Ianca, județul Brăila»; 
      ►dispoziţiile art.10 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
      ►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, potrivit cărora documentaţiile 
tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din 
bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte cu finanțare 
nerambursabilă-cu Devizul General privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului, precum și avizul 
favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;  
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) 
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                                                                H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții «Înființare rețea de 
distribuție gaze naturale în satul Perișoru, orașul Ianca, județul Brăila», potrivit Devizului General prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      (2) Bugetul estimat al obiectivului este de 8.484.752,97 lei, din care suma de 6.301.903,88 lei reprezintă 
C+M. De la bugetul de stat se asigură finanțare pentru suma de 7.460.665,54 lei, iar diferența de 
1.024.087,43 lei se asigură din bugetul local, sumele având inclusă taxa pe valoarea adăugată.  
      (3) După finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de lucrări, potrivit legii, 
rezultând valoarea finală de finanţare a obiectivului de investiţii, Devizul General cu indicatorii tehnico-
economici actualizați va fi supus aprobării consiliului local.  
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, care se 
împuterniceşte să semneze în numele și pe seama orașului Ianca contractul de lucrări și celelalte documente 
necesare implementării proiectului. 
      Art.3.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor 
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       
       
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,                 
        CONSILIER LOCAL                                              SECRETAR GENERAL 
 
    Iuliana-Doinița  BICOIU                                                                                           Alexandru STERIAN  
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 
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                                                              H O T Ă R Â R E A   Nr.29 
                                                                    din 19 aprilie 2022 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții «Amplasare stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Ianca» 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 aprilie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului privind dezvoltarea 
infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în localități, pentru perioada 
08.12.2021-13.06.2022, potrivit Dispoziției Președintelui Administrației Fondului pentru Mediu nr.462/2021; 
      ►oportunitatea promovării în cadrul acestui Program a obiectivului nou de investiții «Amplasare stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Ianca»; 
      ►dispoziţiile art.10 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
      ►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, potrivit cărora documentaţiile 
tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din 
bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte cu finanțare 
nerambursabilă-cu Devizul General privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului, precum și avizul 
favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;  
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) 
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                                                                H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții «Amplasare stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Ianca», potrivit Devizului General prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      (2) Bugetul estimat al obiectivului este de 921.139,41 lei, din care suma de 158.156,69 lei reprezintă 
Construcții + Montaj, ambele valori având inclusă taxa pe valoarea adăugată.  
      (3) Cheltuielile eligibile estimate ale obiectivului sunt în sumă totală de 896.897,36 lei, iar cheltuielile 
neeligibile care vor fi finanțate din bugetul local sunt în sumă totală de 24.242,05 lei, ambele valori având 
inclusă taxa pe valoarea adăugată. 
      (4) După finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de lucrări, potrivit legii, 
rezultând valoarea finală de finanţare a obiectivului de investiţii, Devizul General cu indicatorii tehnico-
economici actualizați va fi supus aprobării consiliului local.  
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, care se 
împuterniceşte să semneze în numele și pe seama orașului Ianca contractul de lucrări și celelalte documente 
necesare implementării proiectului. 
      Art.3.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor 
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       
       
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                              SECRETAR GENERAL 
 
  Iuliana-Doinița  BICOIU                                                                                            Alexandru STERIAN 

R O M Â N I A 
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             A N E X A Nr. 1 
                                                                                               la H.C.L. Nr.30/28.04.2022 

  
     
T A B L O U L 

cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile începând cu anul  2023 

 
Impozitul şi taxa pe clădiri 
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 
Art. 457 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă– lei/m2 – 
Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 
încălzire (condiţii cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice sau 

încălzire 
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic şi/sau chimic 

1000 600 

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

300 200 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 

200 175 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

125 75 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A–D 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

                                                                                    
Impozitul şi taxa pe teren  
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan – Terenuri cu construcţii 
Art. 465 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Zona în cadrul 
localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi – lei/ha – 

0 I II 
Orașul Ianca 

 
III 

IV 
Satele 

aparținătoare 
V 

A - - - 6.205 - 1.755 
B - - - 4.215 - - 
C - - - 2.049 - - 
D - - -           1.171 - - 
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 Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii  
Art. 465 alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal                                                          – lei/ha – 
Nr. 
crt. 

Zona 
A B C D 

Categoria de folosinţă 
1. Teren arabil 36 27 25 20 
2. Păşune 27 25 20 18 
3. Fâneaţă 27 25 20 18 
4. Vie 57 44 36 25 
5. Livadă 65 57 44 36 
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 36 27 25 20 
7. Teren cu ape 20 18 12   0 
8. Drumuri şi căi ferate   0   0   0   0 
9. Teren neproductiv   0   0   0   0 
Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren pentru terenurile amplasate în intravilan, la orice altă categorie decât cea de 
terenuri cu construcţii, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică coeficientul de corecţie 3,00, ce corespunde 
orașului Ianca-localitate urbană de rang III, respectiv coeficientul 1,00 pentru satele aparținătoare-localități rurale de rang V 
 
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în extravilan 
Art. 465 alin. (7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal – lei/ha – 

Nr. crt. 
Zona 

Cod 
Categoria de folosinţă 

1. Teren cu construcţii 37 
2. Teren arabil 59 
3. Păşune 33 
4. Fâneaţă 33 
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 65 
5.1. Vie până la intrarea pe rod   0 
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 66 
6.1. Livadă până la intrarea pe rod   0 
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 19 
7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie   0 
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole   6 
8.1. Teren cu amenajări piscicole 40 
9. Drumuri şi căi ferate   0 
10. Teren neproductiv   0 
Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenurile amplasate în extravilan, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus 
se aplică coeficienții de corecţie ce corespund orașului Ianca-localitate urbana de rangul III, respectiv: coeficientul 2.30 pentru 
zona A, coeficientul 2.20 pentru zona B, coeficientul 2.10 pentru zona C şi coeficientul 2.00 pentru zona D, iar pentru satele 
aparținătoare se aplică coeficientul 1,20 pentru zona A. 
 
Impozitul pe mijloacele de transport 
Art. 470 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, 
inclusiv  12 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3   13 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv   24 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv   85 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv         169 
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 340 
7. Autobuze, autocare, microbuze   29 
8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv   36 
9. Tractoare înmatriculate   22 
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II. Vehicule înregistrate 
1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm3 
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 5 
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 8 
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 176 lei/an 
 În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%  
 
Art. 470 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Autovehicul de transport marfă cu masa totală maximă autorizată 
egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul(lei/an) 
Ax(e) 

motor(oare) cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 

I. două axe 
 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone    0 167 
 2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 167 463 
 3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 463 650 
 4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 650 1.472 
 5. Masa de cel puţin 18 tone 650 1.472 
II. 3 axe 
 1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 167 291 
 2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 291 596 
 3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 596 774 
 4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 774 1.193 
 5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.193 1583 
 6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.193 1583 
 7. Masa de cel puţin 26 tone 1.193 1583 
III. 4 axe 
 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 774 785 
 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 785 1.225 
 3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.225 1.945 
 4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.945 2.885 
 5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.945 2.885 
 6. Masa de cel puţin 32 tone 1.945 2.885 
Art. 470 alin. (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Combinații de autovehicule: un autovehicul articulat sau tren 
rutier, de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul(lei/an) 
Ax(e) 

motor(oare) cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 

I. 2 + 1 axe 
 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 
 2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 
 3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 75 
 4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 75 173 
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 5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 173 403 
 6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 403 521 
 7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 521 940 
 8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 940 1.649 
 9. Masa de cel puţin 28 tone 940 1.649 
II. 2 + 2 axe 
 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 162 376 
 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 376 619 
 3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 619 908 
 4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 908 1.096 
 5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.096 1.800 
 6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.800 2.497 
 7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.497 3.792 
 8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.497 3.792 
 9. Masa de cel puţin 38 tone 2.497 3.792 
III. 2 + 3 axe 
 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.989 2.767 
 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.767 3.759 
 3. Masa de cel puţin 40 tone 2.767 3.759 
IV. 3 + 2 axe 
 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.756 2.439 
 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.439 3.373 
 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3.373 4.989 
 4. Masa de cel puţin 44 tone 3.373 4.989 
V. 3 + 3 axe 
 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 999 1.209 
 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.209 1.806 
 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.806 2.873 
 4. Masa de cel puţin 44 tone 1.806 2.873 
Art. 470 alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Remorci, semiremorci sau rulote 
Masa totală maximă autorizată Impozit – lei – 
a) Până la o tonă, inclusiv 12 
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone 41 
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 65 
d) Peste 5 tone 88 
 Art. 470 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 25 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 66 
3. Bărci cu motor 246 
4. Nave de sport şi agrement  

a) peste 2,50 m, dar nu mai mult de 6 m 246 
b) peste 6 m, dar nu mai mult de 12 m 878 
c) peste 12 m           1.171 

5. Scutere de apă 246 
6. Remorchere şi împingătoare:  
a) până la 500 CP, inclusiv 655 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1.065 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1.637 
d) peste 4000 CP 2.619 
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 214 
8. Ceamuri, șlepuri şi barje fluviale:  
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 214 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 328 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 574 
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Art. 474 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea certificatului 
de urbanism în mediul urban – lei – 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism  
a) până la 150 m2, inclusiv 9 
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 10 
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 12 
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 17 
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv 19 
f) peste 1000 m2 19 + 0,01 lei/m2, pentru 

fiecare m2 care depăşeşte 
1000 m2 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită pentru mediul 
urban. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului de urbanism inițial. 
 
Art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o 
clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții. 
Art. 474 alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte 
construcții decât cele menționate la alin.(5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv 
valoarea instalațiilor aferente. 
Art.474 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală 
cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației inițiale. 
Art.474 alin.(9) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau 
parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri,
aferentă părții desființate. 
Art. 474 alin.(10) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de foraje sau excavări. 

22,5 lei, pentru fiecare m2 
afectat la sol 

Art. 474 alin.(12) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de 
organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală 
cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier. 
Art. 474 alin.(13) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de 
corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție. 
Art. 474 alin.(14) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru autorizarea amplasării 
de chioşcuri, containere , tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri si panouri de afișaj , firme 
si reclame situate pe căile şi în spaţiile publice. 

10 lei, pentru fiecare m2 de 
suprafaţă ocupată de 
construcţie 

Art. 474 alin.(15) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, 
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

16 lei, pentru fiecare racord 

Art. 474 alin.(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 11 lei 
Art. 486 alin.(5)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 
alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 38 lei 

Art. 475 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
 privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, 
inclusiv în cazul activităţii de alimentaţie publică în cadrul 
teraselor sezoniere pentru perioada estivală 1 mai – 30 
septembrie 

 235 lei pentru 0-10 mp;          352 lei pentru 10,1-20 mp; 
 467 lei pentru 20,1-30 mp;     586 lei, pentru 30,1- 500 mp; 
 703 lei pentru 500,1-600 mp; 820 lei pentru 600,1-700 mp; 
 937 lei pentru 700,1-800 mp; 1.054 lei, pentru 800,1- 900 mp; 
1.171 lei pentru suprafața mai mare de 900 mp 
Pentru celelalte activități taxa de eliberare/vizare a autorizației de 
funcționare este de 94 lei; 

 
 

    

Art. 478 alin. (2) 
din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:                      – lei/m2 sau fracţiune de 
m2  
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică 

38 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate 

27 
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Impozitul pe spectacole 
 Manifestare artistică sau activitate distractivă: Niveluri aplicate începând cu anul 2023 

Art. 481 
alin. (2) lit. a) 
şi lit. b) din 

Legea nr.227/ 
2015 privind 
Codul fiscal 

a) Spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic, 
 sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, 
un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă, internă sau externă 

cota 2 % din suma încasată 
din vânzarea biletelor şi 

abonamentelor 
b) oricare alte manifestări artistice, decât cele enumerate la lit. a), 
precum: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte 
manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional 

cota  5 % din suma 
încasată din vânzarea 

biletelor şi abonamentelor 
 
Contravenții/Amenzi 

Art. 493 alin. 
(3), alin.(4), 
alin.(4^1) și 
alin.(5) din 

Legea 
nr.227/2015 
privind Codul 

fiscal 

(3) Contravenția prevăzută la art.493 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal se sancţionează cu amendă de la 120 
lei la 480 lei, iar cea de la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 480 lei la 1.200 lei. 
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după 
caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 560 lei la 2.700 lei. 
(4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art.494 alin.(12) din 
Codul fiscal, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă de la 870 la 4.350 lei. 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3), (4) și (4^1)  
se majorează cu 300%. 

 
 
 
 
 
 
       P R I M A R,                                                                                                             SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, 

 
 

Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                                            Stănel George ROȘCA 
 

 



           

 

 

 
 

   
          A N E X A  Nr.2  

                                                                                                                                              la H.C.L. Nr.30/28.04.2022 
                                                                                                                                                                               

                                                                                                       

TAXELE  LOCALE  SPECIALE 
aplicabile de la 01.05.2022 

 
 

Art.1.-Pentru utilizarea locurilor publice se  datorează următoarele taxe:……….......…….....………………lei/zi 
1.-Pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor şi a altor spaţii din pieţe, târguri şi oboare, de fiecare m.p. 
ocupat……………………………………………………...…………....................................................……….7,00                                                                                                 
2.-Pentru vânzarea de animale şi păsări, de fiecare animal sau pasăre, astfel:  
a)-bovine, bubaline, cabaline şi porci peste 6 luni……………………………………………….....……………8,00  
b)-porcine până la 6 luni, ovine şi caprine…………………………………………………………...……………6,00 
c)-animale mici şi păsări, cu excepţia puilor de 1 zi, de fiecare………………………………....……………...3,00 
d)-pui de 1 zi, de fiecare pui…………………………………………………………………...………….………..1,00 
3.-Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din exercitarea unei activităţi autorizate 
pe cont propriu, de fiecare m.p.………………………....……........................................................………….6,00 
4.-Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie, de fiecare m.p. ocupat……..…..…15,00 
5.-Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de transport, parcate ocazional sau permanent, ori 
expuse spre vânzare:  
a)-biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete, triciclete, cu sau fără ataş, pentru fiecare mijloc de 
transport………………………………………........................................................………….………………..9,00  
b)-mijloace de transport cu tracţiune mecanică, de fiecare mijloc de transport, inclusiv remorci de orice 
fel……………………………………..........................................................…………………………………...18,00  
c)-mijloace de transport cu tracţiune animală, de fiecare mijloc…....…………………………………………..9,00 
Art.2.-Taxele prevăzute la art.1 se încasează de către administratorul pieţei, târgului şi oborului sau de către 
împuterniciții primarului.  
Art.3.-Persoanele fizice sau juridice care ocupă temporar sau permanent locuri publice, altele decât cele din 
pieţe, târguri şi oboare prevăzute la art.1, precum şi suprafeţele din faţa magazinelor, atelierelor de prestări 
servicii, chioșcurilor, după caz, datorează următoarele taxe: ……........................………………….lei m.p./lună  
a)-pentru vânzarea de produse sau prestări de servicii diverse……..……….…………………..…………..20,00  
b)-pentru depozitarea de diverse materiale………………………………….………………..…………..……..5,00  
c)-pentru confecționarea de produse………………………………………….……………………….…………9,00 
Art.4.-Taxele prevăzute la art.1 şi 3 se datorează şi în cazul desfacerii ambulante a produselor.  
Art.5.-Persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar locurile publice din pieţe, târguri şi oboare, pot 
încheia contracte de rezervare a acestor locuri pe o perioadă de cel mult un an, pentru o singură tarabă, cu 
plata unei taxe de 60,00 lei m.p./an pentru persoanele fizice, respectiv de 90,00 lei m.p./an pentru persoanele 
juridice. 
Art.6.-Taxele pentru utilizarea locurilor publice nu se datorează în cazul ocupării trotuarului din faţa locuinţei 
sau a sediului pentru reparația clădirii sau aprovizionarea cu combustibili sau alte materiale necesare 
gospodăriilor sau agenţilor economici pe o perioadă de maximum 48 de ore.  
Art.7.-Taxa pentru locurile de veci ……………....……………………………………………….. 300 lei /loc dublu  
Art.8.-Taxe speciale pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane  
a)-oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare……………………..…….....................…………………….....150 lei   
b)-eliberarea de extrase sau copii de pe orice act din arhiva primăriei……………..........………...10 lei/pagină  
c)-efectuarea măsurătorilor la terenurile din intravilan.....................................................................50 lei/imobil   
d)-efectuarea măsurătorilor la terenurile din extravilan.....…………….......……..............................…..10 lei/ha  
Nota: Măsurătorile se fac la cerere și cu anexarea actului/actelor de proprietate.  
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e)-eliberarea în regim de urgență a certificatului fiscal…………....…………………………………………...37 lei 
f)-furnizarea de date din Registrul național de evidență a persoanelor………...………...…....…37 lei/persoană 
g)- eliberarea livretelor de familie/certificatelor de stare civilă în locul celor pierdute, pentru al doilea exemplar, 
se va percepe o taxă specială de 37 lei/livret/certificat; începând cu al treilea exemplar solicitat/eliberat se 
vor aplica, gradual, amenzile contravenționale prevăzute la art.63 alin.(2) din Legea stării civile nr.119/1996-
republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 65 lei pentru al treilea exemplar, 
120 lei pentru al patrulea exemplar, 240 lei pentru al cincilea exemplar și următoarele; 
h)-înregistrarea/modificarea/prelungirea contractelor de arendare..………….……..….….......…12 lei/contract  
Art.9.-Taxe de închiriere a casei de cultură şi căminelor culturale în vederea organizării oricărui eveniment, 
precum şi a apartamentului oficial administrat de consiliul local:  
a)-Casa de cultură, în afara perioadei de funcţionare a sistemului de încălzire.................................160 lei/oră, 
iar în perioada funcţionării sistemului de încălzire.............................................................................350 lei/oră  
b)-Cămine culturale, pentru oraşul Ianca 270 lei/oră, pentru satul Plopu 150 lei/oră, respectiv 100 lei/oră 
pentru celelalte sate aparținătoare;  
c)-Apartamentul oficial, în afara perioadei de funcţionare a sistemului de încălzire.....................200 lei/24 ore,  
iar în perioada funcţionării sistemului de încălzire........................................................…………..350 lei/24 ore.  
Art.10.-(1) Preţurile biletelor pe mijloacele de transport în comun, pentru alte persoane decât elevii: 
a)-pentru Ianca și satele Plopu, Perişoru, Oprişeneşti şi Berleşti ......................…..3,00 lei/persoană/călătorie; 
b)-pentru satul Tîrlele Filiu………………..............................................………….…3,50 lei/persoană/călătorie; 
(2) Pensionarii şi şomerii cu pensia/indemnizația de şomaj sub 1.000 lei,  precum şi beneficiarii ajutorului 
social, circulă gratuit pe mijloacele de transport în comun ale primăriei, sub condiţia obţinerii abonamentului 
anual, cu viza trimestrială a primarului.  
Art.11.-Taxele minime pentru închirierea utilajelor sau mijloacelor de transport:             
a)-autogreder……………….....250 lei/oră;                                             e)-buldozer…....…….……….350 lei/oră; 
b)-buldoexcavator..…………...170 lei/oră;                                             f)-volă……….….………….....330 lei/oră; 
c)-tractor cu tocător/remorcă...160 lei/ha/oră;                                     g)-autobuz/autocamion…....…..9 lei/km; 
d)-mașină pentru împrăștiat gunoi de origine animală……….………..……300 lei/ha, chiriașul având obligația 
de a asigura transportul și încărcarea gunoiului în utilajul de împrăștiere a gunoiului;                
Art.12.-Taxele speciale pentru utilizarea terenului sintetic de fotbal şi a bazinului de înot din cadrul 
Complexului Sportiv „Ştefan Vrăbioru: 
a)-pentru utilizarea terenului în perioada de funcţionare a instalaţiei de nocturnă...............................70 lei/oră; 
b)-pentru utilizarea terenului în afara perioadei de funcţionare a instalaţiei de nocturnă.....................50 lei/oră; 
Pentru copii şi elevi se percepe jumătate din taxele prevăzute la lit.a) şi b). 
c)-pentru  utilizarea bazinului de înot de către copiii şi elevii cu vârsta de până la 16 ani......................20 lei/zi. 
Art.13.-Taxa specială pentru înregistrarea ofertelor de vânzare a terenurilor din extravilan…............50 lei,  
indiferent de numărul ofertelor depuse în ziua respectivă de același ofertant/vânzător. 
Art.14.-(1) Taxe speciale pentru eliberarea atestatelor de producător agricol și a carnetelor de comercializare 
a produselor din sectorul agricol: 
a)- pentru atestatul de producător agricol………….......…...……………….……………….………...………30 lei; 
b)- pentru carnetul de comercializare a produselor din.. sectorul agricol……………….....…...…..…..…..40 lei; 
c)- pentru cheltuielile de deplasare în teren..........................................................................……….…….60 lei; 
(2) Taxele prevăzute la alin.(1) lit.a) și b) nu se datorează în cazul respingerii cererii de eliberare a atestatului 
de producător și implicit a carnetului de comercializare. 
(3) Taxa prevăzută la alin.(1) lit.c) nu se datorează dacă solicitantul asigură mijlocul de transport necesar 
verificării în teren a existenței produselor agricole supuse vânzării. 
 
         P R I M  A R                                                                                 SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 
 
 
Fănel George CHIRIȚĂ                                                                                 Stănel George ROȘCA 
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   ANEXA Nr. 3 
                                                                                               la H.C.L. Nr.30/28.04.2022 

                                                                                             

                                                                                                               

CRITERIILE ŞI PROCEDURA 
de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice 

 
      Art.1.-(1) Începând cu data de 01 ianuarie 2023 se acordă reduceri sau scutiri  doar pentru 
dobânzile/majorările de întârziere datorate bugetului local pentru neplata în termen a 
impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi impozitului mijloace de transport. De 
aceste facilităţi pot beneficia doar următoarele categorii sociale: 

      a) persoanele care în anul fiscal de referinţă beneficiază cel puţin 6 luni de ajutorul social 
potrivit Legii venitului minim garantat nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

      b) persoanele care în anul fiscal de referinţă beneficiază cel puţin 6 luni de ajutorul de 
şomaj potrivit Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui cuantum nu 
depăşeşte 1.000 lei/lună; 

      c) persoanele fără venituri sau cu venituri totale de până la 800 lei/lună. 

      (2) Persoanele prevăzute la alin.(1) lit.b) şi c) beneficiază de aceste facilităţi doar dacă 
sunt proprietarii imobilelor pentru care se datorează impozit şi dacă veniturile totale ale 
familiei/gospodăriei nu depăşesc suma de 1.000 lei, respectiv 800 lei. 

      (3) La determinarea veniturilor se iau în calcul doar sumele certe în bani, dovedite prin 
orice formă. 

      Art.2.-(1) Scutirea de plata dobânzilor/majorărilor de întârziere se face la cererea 
contribuabilului aflat în situaţiile prevăzute la art.1, dacă plăteşte în totalitate impozitul sau 
taxa, atât cele restante cât şi cele curente, pentru care s-au calculat dobânzi/majorări de 
întârziere. Cererea va cuprinde: 

      a) elementele de identificare ale contribuabilului, nume, adresa de domiciliu, etc.; 

      b) suma pentru care se solicită scutirea; 

      c) componenţa familiei/gospodăriei; 

      d) o succintă prezentare a stării materiale a familiei/gospodăriei contribuabilului. 

      (2) La cerere se vor anexa copiile actelor de identitate ale membrilor familiei/ gospodăriei 
şi ale celor prin care se dovedesc veniturile certe ale acestora. 

      Art.3.-Cererea de acordare a facilității fiscale, împreună cu actele prevăzute la art.2, se 
constituie într-un dosar care se depune de către contribuabil la primărie. 

      Art.4.-Pentru soluţionarea dosarului, primarul dispune compartimentului de impozite și 
taxe locale efectuarea verificărilor necesare, care vor fi cuprinse într-o notă de constatare și 
în care vor fi prezentate în principal: 
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      a) realitatea datelor prezentate în cererea de acordare a facilităţilor fiscale; 

      b) orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare sau de 
respingere a cererii; 

      c) propunerea de soluţionare a cererii. 

      Art.5.-Dosarul şi nota de constatare vor fi înaintate primarului în termen de 15 de zile 
lucrătoare de la data înregistrării cererii, care dispune prin rezoluție aprobarea sau 
respingerea cererii, după caz. 

      Art.6.-(1) Cererea privind acordarea facilității fiscale se clasează dacă ea nu cuprinde 
elementele prevăzute la art.2, ori dacă solicitantul refuză să pună la dispoziţie informaţiile 
solicitate de serviciul de specialitate al primarului. 

      (2) Modalitatea de soluţionare a cererii va fi comunicată în scris solicitantului în termen 
de 5 zile lucrătoare de către biroul de impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 

      Art.7.-(1) În vederea acordării facilităţilor fiscale prevăzute de Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, văduvele veteranilor de război vor prezenta o declaraţie olografă din care să 
rezulte că nu s-au recăsătorit. 

      (3) În situaţia în care s-a dezbătut succesiunea de pe urma veteranului de război, scutirea 
de plata impozitelor şi taxelor locale se aplică proporțional potrivit cotelor ideale stabilite prin 
certificatul de moştenitor. 

      (4) În situaţia în care nu s-a dezbătut succesiunea de pe urma beneficiarului de drept al 
facilităţilor prevăzute Codul fiscal, scutirea de plata impozitelor şi taxelor locale se aplică la 
½ din masa succesorală. 

      Art.8.-Facilităţile prevăzute de Codul fiscal pentru veteranii de război, văduvele de război, 
văduvele necăsătorite ale veteranilor de război, veteranii militari, beneficiarii Decretului – 
Lege nr.118/1990, persoanele cu handicap grav şi accentuat, sau gradul I de invaliditate, etc., 
se acordă de la data depunerii documentelor justificative a calităţii de beneficiar al acestor 
facilităţi. 

      Art.9.-Acordarea facilităţilor fiscale potrivit prezentei proceduri se aplică persoanelor cu 
domiciliul pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, precum și persoanelor beneficiare 
a facilităților fiscale prevăzute la art.8. 
 
 
         P R I M A R                                                       SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 

 
 

Fănel George CHIRIŢĂ                                                        Stănel George ROȘCA 
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       A N E X A Nr.4 

                                                                                               la H.C.L. Nr.30/28.04.2022 
                                                                                             

                                                                                                               

Z O N A R E A 
orașului Ianca și a satelor aparținătoare în vederea stabilirii impozitului pe clădiri și terenuri 

 
      INTRAVILAN 
 
      I.ORAȘUL IANCA 
 
      ZONA -A-  cuprinde apartamentele și terenurile aferente, în cote indivize, situate în blocurile A.9-A.11, 
B1-B7, B.21, C.1-C.7, D.1-D.7, E.1-E.4, F.1-F.7 și G.4                                                                                   . 
      ZONA  -B-  cuprinde clădirile și terenurile situate pe străzile: 
      ►Calea Brăilei, pe ambele sensuri, de la nr.9 până la nr.167 și de la nr.2 la nr.118; 
      ►Sărățeni, pe ambele sensuri, de la nr.1 până la nr.89 și de la nr.2 la nr.82; 
      ►Nicolae Oncescu, Eroilor, Fabricii, Școlii, Industriei, Ion Theodorescu Sion, Libertății, Gării, Morii și 
Parcului, în totalitate pe ambele sensuri, inclusiv imobilele realizate ulterior în extinderea acestora, cu 
excepția apartamentelor situate în blocurile de pe aceste străzi; 
      ►Primăverii, pe ambele sensuri, de la nr.31 până la ultimul număr impar și de la nr.48 la ultimul număr 
par, inclusiv imobilele realizate ulterior în extinderea acestei străzi; 
      ►Teilor, pe ambele sensuri, de la nr.35 până la ultimul număr impar și de la nr.34 la ultimul număr par, 
inclusiv imobilele realizate ulterior în extinderea acestei străzi;                                                                       . 
      ZONA  -C-  cuprinde clădirile și terenurile situate pe străzile: 
      ►Calea Brăilei, pe ambele sensuri, de la nr.169 până la ultimul număr impar și de la nr.120 la ultimul 
număr par, inclusiv imobilele realizate ulterior în extinderea acestei străzi; 
      ►Sărățeni, pe ambele sensuri, de la nr.91 până la ultimul număr impar, inclusiv imobilele din incinta 
fostei cooperative agricole, și de la nr.84 la ultimul număr par, inclusiv imobilele realizate ulterior în extinderea 
acestei străzi; 
      ►Primăverii, pe ambele sensuri, de la nr.1 până la nr.29 și de la nr.2 la nr.46; 
      ►Teilor, pe ambele sensuri, de la nr.1 până la nr.33 și de la nr.2 la nr.32; 
      ►Viilor, pe ambele sensuri, de la str.Calea Brăilei până la str. Ceferiștilor și de la str.Calea Brăilei până 
la str.Stadionului; 
      ►Castanilor, Câmpului, Albinei, Salcâmilor, Stadionului, Ceferiștilor, Rozelor, Zorilor și  Aviatorilor-
inclusiv imobilele din incinta fostei unități militare, toate pe ambele sensuri, inclusiv imobilele realizate ulterior 
în extinderea acestor străzi;                                                                                                                 . 
      ZONA  -D-  cuprinde clădirile și terenurile situate pe străzile: 
      ►Viilor, pe ambele sensuri, de la str.Stadionului înspre zona nordică, până la limita extravilanului; 
      ►Mecanizatorilor, în totalitate pe ambele sensuri, inclusiv imobilele realizate ulterior în extinderea 
acestei străzi; 
      ►nou înființate conform Planului Urbanistic de Detaliu (din zona sudică a străzilor Rozelor și Zorilor), 
respectiv străzile Orizontului, Soarelui, Tineretului și  Speranței-inclusiv imobilele realizate ulterior în 
extinderea acestor străzi;                                                                                                                                 . 
 
      II.SATELE APARȚINĂTOARE 
      Construcțiile și terenurile din satele aparținătoare sunt cuprinse în totalitate în Zona A, inclusiv imobilele 
situate în incintele fostelor cooperative agricole și stațiunilor de mecanizare a agriculturii.                            .                                            
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      EXTRAVILAN 
         
      I.ORAȘUL IANCA 
 
      ZONA -A-  cuprinde terenurile situate în Tarlalele nr: 1, 2, 3, 7, 8, 9,10, 17, 37-P41-50, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71 și 72; 
 
      ZONA  -B-  cuprinde terenurile situate în Tarlalele nr: 4, 5, 6, 11, 12, 73, 74, 75 și 76; 
 
      ZONA  -C-  cuprinde terenurile situate în Tarlalele nr: 83 și 84; 
 
      ZONA  -D-  cuprinde terenurile situate în Tarlalele nr: 100, 101, 102, 103, 104 și 105; 
 
 
 
      II.SATELE APARȚINĂTOARE 
 
      Terenurile din satele aparținătoare sunt cuprinse în totalitate în Zona A, după cum urmează: 
 
      PLOPU: Tarlalele nr.13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37-P.1-40, 157 și 191; 
 
      PERIȘORU: Tarlalele nr.77, 78, 79, 80, 81, 82, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 și 156; 
 
      OPRIȘENEȘTI: Tarlalele nr.158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 și 190; 
 
      TÎRLELE FILIU: Tarlalele nr.107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 și 131; 
 
      BERLEȘTI: Tarlalele nr.85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 și 106; 
 
 
 
        P R I M A R                                                                                   SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 
 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                   Stănel George ROȘCA 
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                                                                 H O T Ă R Â R E A   Nr.30 
  din 28 aprilie 2022 

 
privind: indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata medie a inflației din anul fiscal anterior, calculată pe baza 
indicelui prețurilor de consum, aplicabile începând cu anul 2023 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 aprilie 2022; 
      Având în vedere: 

      ►dispoziţiile art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►rata medie a inflației din anul 2021 de 5,1%, calculată pe baza indicelui prețurilor de consum, potrivit 
Comunicatului de presă nr.17/14.01.2022 al 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;    
 
                                                                    H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-(1) Impozitele şi taxele locale, precum și taxele speciale care constau într-o anumită sumă în lei sau 
care sunt stabilite pe baza unor anumite sume în lei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.39/2018, cu 
modificările și completările ulterioare, se indexează cu 5,1% și se aplică începând cu anul 2023. 

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

      b) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul pentru clădirile 
nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la nivelul de 0,2%;    
      c) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul/taxa pentru 
clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la nivelul de 0,2%;    

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

      e) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje și excavări, prevăzută la art.474 alin.(10) din Legea nr.227/ 
2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 26,14 lei/mp teren afectat la suprafața solului de foraje și 
excavări;  

      f) taxa  pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri 
şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice, prevăzută la art.474 alin.(14) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 11,76 lei pentru fiecare metru pătrat de 
suprafaţă ocupată de construcţie;  

      g) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de 
apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu, prevăzută la art.474 alin. 
(15) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 18,76 lei pentru fiecare racord; 
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      h) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, prevăzută la art. 474 alin. (16) 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 10,79 lei;  

      i) taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, prevăzută la art.475 alin.(1) din Legea nr.227/ 
2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 23,73 lei;  

      j) taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, 
în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, se stabilește astfel: 235 lei pentru 0-10 mp; 352 lei 
pentru 10,1-20 mp; 467 lei pentru 20,1-30 mp; 586 lei pentru 30,1- 500 mp; 703 lei pentru 500,1-600 mp; 820 
lei pentru 600,1-700 mp; 937 lei pentru 700,1-800 mp; 1.054 lei pentru 800,1-900 mp; 1.171 lei pentru suprafața 
mai mare de 900 mp; pentru celelalte activități taxa anuală de eliberare/vizare a autorizației de funcționare 
este de 94 lei; 

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

      l) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică, prevăzută la art.478 alin.(2) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte 
la nivelul de 39,94 lei/mp sau fracțiune de metru pătrat;  

      m) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte structuri de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate, prevăzută la art.478 alin.(2) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se 
stabileşte la nivelul de 28,05 lei/mp sau fracțiune de metru pătrat;  

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

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

      p) taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă, prevăzută la art.486 alin.(4) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește la nivelul de 600 lei. 

      (2) Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum 
şi amenzile aplicabile începând cu anul 2023, actualizate cu indexarea de 5,1%,  sunt prevăzute în anexa nr.1. 

      Art.2.-Taxele speciale actualizate cu indexarea de 5,1% sunt prevăzute în anexa nr.2 și se aplică începând 
cu luna mai 2022. 

      Art.3.-Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice, precum și delimitarea zonelor 
în intravilan şi extravilan pentru determinarea impozitului pe teren, sunt prevăzute în anexele nr.3 și 4. 

      Art.4.-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 2023, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice și persoanele 
juridice, se acordă o bonificaţie de 10%. 

      Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 

      Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul 
Oficial Local prin grija secretarului general. 

      Art.7.-Anexele nr.1-4 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 și completările ulterioare.       

   
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                              SECRETAR GENERAL 
 
  Iuliana-Doinița  BICOIU                                                                                             Alexandru STERIAN 
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Domeniul: Preţuri de consum 

 

 

INFLAŢIA ŞI EVOLUŢIA PREŢURILOR DE CONSUM: DECEMBRIE 2021 
 

1. Indicele preţurilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la 
nivel naţional 
 

▪ Preţurile de consum în luna decembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2021  au crescut cu 0,7%. 

▪ Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 este 8,2%.  

▪ Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2021 – decembrie 2021) faţă de precedentele 12 luni 
(ianuarie 2020 – decembrie 2020) este 5,1%. 

 

2. Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – indicator pentru 
determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE 

▪ Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna decembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 
100,51%. 

▪ Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 calculată pe baza indicelui 
armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 6,7%. 

▪ Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2021 – decembrie 2021) faţă de precedentele 12 luni 
(ianuarie 2020 – decembrie 2020) determinată pe baza IAPC este 4,1%. 

       

 

Grafic: Modificarea anuală a preţurilor de consum (%) 
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Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage. 
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https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/ipc/a21/ipc12r21.xls


 

Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei 

             - procente – 

 IPC 

Decembrie 2021 

faţă de: 

 

Anul 2021 faţă 

de  

2020 

Rata medie lunară a inflaţiei,  

în perioada 1 I – 31 XII 

Noiembrie 

2021 

Decembrie 

2020 

 
2021 

 
2020 

Mărfuri alimentare 100,84 106,69 103,24 0,5 0,3 

Mărfuri nealimentare 100,74 110,73 107,08 0,9 0,1 

Servicii 100,42 104,49 103,10  0,4  0,2 

TOTAL 100,71 108,19 105,05 0,7 0,2 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage. 

 

 

     Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente      

 

                                                                                                                                         - luna anterioară = 100 -                                                            

 Decembrie 2021 
% 

(a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun 100,74 

(b) Total IPC exclusiv combustibili 100,86 

(c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate* 100,71 

(d) Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili, energie electrică, gaze naturale 
şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*  

100,46 

(e) Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili, energie electrică, gaze naturale 
şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun  

100,48 

TOTAL  100,71 
 

*) Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie termică, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi curier, servicii de eliberare carte 
identitate, permis auto, paşaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administraţia locală. 
**) Pentru a răspunde cu o mai mare acurateţe nevoilor de analiză a inflaţiei, începând cu luna septembrie 2014, grupa de fructe include pe lângă fructele 
proaspete şi citricele şi alte fructe meridionale. 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage. 

 

 

Informaţii suplimentare: 
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe 
homepage. 
Coeficienţii de ponderare şi indicii preţurilor de consum în luna decembrie la principalele mărfuri alimentare, nealimentare şi 
servicii sunt prezentaţi în anexă. Datele prezentate în anexă (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului 
pe homepage. 
Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia Buletin Statistic de Preţuri nr.12/2021. 
Următorul comunicat de presă referitor la preţurile de consum va apărea la data de 14 februarie 2022. 
Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presă-view 
 
Direcţia de comunicare 
e-mail: biroupresa@insse.ro 
Tel: +4021 3181868     
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INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA DECEMBRIE 2021 
LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII 

 
 

Coeficient de 
ponderare 

Denumirea mărfurilor/serviciilor 

Decembrie  2021 
faţă de: 

Noiembrie 
 2021 

% 

Decembrie 
2020 

% 

10000 TOTAL 100,71 108,19 

3069 TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE 100,84 106,69 

515 Produse de morărit şi panificaţie 101,17 109,36 

30 - Produse de morărit 101,46 112,04 

17   - Făină 100,79 110,03 

13   - Mălai 102,39 114,90 

411 - Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi 101,20 109,83 

340   - Pâine 101,24 110,32 

13   - Produse de franzelărie 100,89 109,76 

35   - Specialităţi de panificaţie 101,17 108,07 

332 Legume şi conserve de legume 101,95 110,14 

19 - Fasole boabe şi alte leguminoase 100,18 106,08 

59 - Cartofi 104,42 124,89 

181 - Alte legume şi conserve de legume 101,90 108,11 

206 Fructe şi conserve din fructe 100,06 107,14 

102 - Fructe proaspete 102,69 104,72 

94 - Citrice şi alte fructe meridionale   96,90 110,48 

10 - Conserve din fructe 100,48 105,99 

72 Ulei, slănină, grăsimi 101,34 124,82 

62 - Ulei comestibil 101,36 127,17 

9 - Margarină 101,10 111,70 

737 Carne, preparate şi conserve din carne 100,56 104,41 

68 - Carne de bovine 100,53 103,99 

215 - Carne de porcine 100,50 103,03 

168 - Carne de pasăre 100,64 104,32 

233 - Preparate din carne 100,62 104,61 

16 - Conserve din carne 100,10 103,63 

120 Peşte şi conserve din peşte 101,19 107,16 

89 - Peşte proaspăt 101,43 107,70 

13 - Conserve şi alte produse din peşte 100,16 104,12 

478 Lapte şi produse lactate 100,62 104,93 

203 - Lapte – total 100,53 103,97 

139   - Lapte de vacă 100,52 103,67 

118 - Brânză – total 100,86 107,21 

69   - Brânză de vacă (telemea) 101,07 107,06 

46   - Brânză de oaie (telemea) 100,54 107,45 

31 - Unt 100,15 103,56 

52 Ouă 102,46 105,93 

137 Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine 100,52 105,78 

25 - Zahăr 100,76 111,28 

24 - Miere de albine 100,43 103,17 

86 Cacao şi cafea 100,59 103,83 

64 - Cafea 100,78 104,03 

126 Băuturi alcoolice 100,40 103,56 

34 - Vin 100,31 104,29 

23 - Ţuică, rachiuri şi alte băuturi 100,04 102,37 

67 - Bere 100,57 103,58 

208 Alte produse alimentare 100,50 104,16 

ANEXĂ 



Coeficient de 
ponderare 

Denumirea mărfurilor/serviciilor 

Decembrie  2021 
faţă de: 

Noiembrie 
 2021 

% 

Decembrie 
2020 

% 

4879 TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE 100,74 110,73 

549 Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,34 103,02 

8 - Ţesături 100,62 103,89 

390 - Confecţii 100,34 102,93 

104 - Tricotaje 100,38 103,57 

23 - Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,23 102,17 

379 Încălţăminte 100,32 103,95 

261 - Încălţăminte din piele 100,28 103,65 

346 Produse de uz casnic, mobilă 100,23 102,83 

85 - Mobilă 100,39 103,41 

30 - Frigidere şi congelatoare 100,07 103,29 

30 - Maşini de spălat 100,21 103,85 

7 - Maşini de aragaz, butelii 100,20 102,72 

48 - Articole de menaj 100,27 102,37 

240 Articole chimice 100,33 102,53 

8 - Lacuri şi vopsele 100,16 103,81 

151 - Detergenţi 100,42 102,56 

2 - Săpun de rufe 100,28 102,41 

276 Produse cultural-sportive 100,16 103,23 

72 - Cărţi, ziare, reviste 100,07 103,24 

128 - Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive 100,16 102,91 

76 - Autoturisme şi piese de schimb 100,23 103,76 

665 Articole de igienă, cosmetice şi medicale 100,14 102,23 

264 - Articole de igienă, cosmetice 100,23 103,04 

401 - Articole medicale 100,08 101,68 

313   - Medicamente 100,06 101,38 

875 Combustibili   99,22 122,45 

656 Tutun, ţigări 100,27 105,84 

825 Energie electrică, gaze şi încălzire centrală 103,91 128,10 

464 - Energie electrică *** 106,27 114,92 

308 - Gaze*** 101,44 151,57 

53 - Energie termică 102,14 114,27 

68 Alte mărfuri nealimentare 100,52 106,77 

2052 TOTAL SERVICII 100,42 104,49 

22 Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte 100,55 105,26 

102 Chirie 100,11 103,09 

235 Apă, canal, salubritate 100,90 108,05 

188 Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul 100,26 103,51 

26 Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto 100,23 105,35 

181 Îngrijire medicală 100,64 105,94 

122 Igienă şi cosmetică 100,34 105,15 

82 Transport urban 100,13 103,26 

75 Transport interurban (alte feluri de transport) 100,94 102,73 

5 - C.F.R. 100,00 100,00 

11 - Rutier 100,41 102,85 

44 - Auto – abonamente 100,28 103,48 

4 - Aerian 119,79 93,62 

524 Poştă şi telecomunicaţii 100,16 101,44 

5 - Servicii poştale 116,08 122,50 

321 - Telefon 100,01 101,66 

198 - Abonament televiziune   99,96 100,54 

201 Restaurante, cafenele, cantine 100,42 104,94 

92 Alte servicii cu caracter industrial 100,80 106,06 

202 Alte servicii 100,36 107,40 

69 - Plata cazării în unităţi hoteliere   99,98 101,37 
***) Pentru precizări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preţ, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage. 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/ipc/a21/precizari_metodologice_12.pdf






 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

                                                    R A P O R T 
asupra Proiectului de Hotărâre privind atribuirea denumirii «Prof.Eugeniu Baltă» Școlii 
primare din satul Perișoru, aflată în structura Liceului Teoretic «Constantin Angelescu»  

                                                            din orașul Ianca 
 
      Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind atribuirea denumirii «Prof.Eugeniu Baltă» 
Școlii primare din satul Perișoru, aflată în structura Liceului Teoretic «Constantin 
Angelescu» din orașul Ianca, supun atenției Domnului Primar și Consiliului Local al Orașului 
Ianca, următoarele: 
       
      Școala primară din satul Perișoru, fostă școală gimnazială de sine stătătoare de peste 
100 de ani, se află de scurt timp în structura Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din 
orașul Ianca,  asta din cauza faptului că numărul de elevi a scăzut sub 300 și nu a mai 
îndeplinit condițiile prevăzute de lege pentru a avea personalitate juridică și conducere 
proprie.  

      Imobilul în care funcționează Școala primară din satul Perișoru face parte din domeniul 
public al orașului Ianca, fiind înscris la poziția nr.208 din Inventarul acestor bunuri atestat 
prin Hotărârea Guvernului nr.363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

      Prin urmare, văzând dispozițiile art.129 alin.(6) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul Local atribuie 
sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de 
interes public local;  

      Pentru adoptarea hotărârii consiliului local în condițiile legii, cum precizează Codul 
administrativ, înseamnă să se realizeze întreaga procedură prevăzută de Ordonanța 
Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea 
nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv să se întocmească  și să se 
transmită documentația completă pentru obținerea avizului comisiei județene de atribuire de 
denumiri, potrivit Regulamentului aprobat prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei 
administrative nr.564/2008, altfel hotărârea consiliului local, adoptată fără solicitarea avizului 
comisiei județene de atribuire de denumiri, este nulă de drept 
 
 

ȘEF SERVICIU URBANISM ȘI CADASTRU, 
 
 

                                                   Ing. Mioara DOGĂRESCU 

  
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL   BRĂILA 

 PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
SERVICIUL DE URBANISM ȘI CADASTRU 

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

                    Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

Nr.10796/27.01.2022 
 
 
 
 
 
                                               CERERE DE AVIZARE 

         C Ă T R E, 

INSTITUŢIA PREFECTULUI, JUDEŢUL BRĂILA 
COMISIA JUDEŢEANĂ DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI 

 

      Consiliul local al orașului Ianca, cu sediul în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.27, judeţul Brăila, 

reprezentat prin domnul Chiriță Fănel George, având funcţia de Primar, solicită Comisiei de atribuire 

de denumiri a județului Brăila emiterea avizului favorabil pentru atribuirea denumirii «Prof. Eugeniu 

Baltă» Școlii primare din satul Perișoru, aflată în structura Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» 

din orașul Ianca.    

      Se anexează la prezenta cerere de avizare dosarul aferent, întocmit în conformitate cu 

prevederile Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin 

Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.564/2008, respectiv: 

      1.-Proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii «Prof. Eugeniu Baltă» Școlii primare din satul 

Perișoru, aflată în structura Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul Ianca; 

      2.-Referatul de aprobare al inițiatorului, Chiriță Fănel George-Primar; 

      3.-Raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

      4.-Avizele comisiilor nr.1 și 3 pentru administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea 

teritoriului, respectiv învățământ, din cadrul Consiliului Local al Orașului Ianca; 

      5.-Adresa nr.5530/26.10.2021 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul Ianca, cu 

motivarea propunerii și Hotărârea Consiliului de Administrație al unității de învățământ. 

                                                 

                                                                  Vă mulțumim ! 

                                                                                                                                   P R I M A R, 
 
    Data: 27 ianuarie 2022                                                                                     Chiriță Fănel George 
 
                                                                                                                            .................................                              

 R O M Â N I A 
                       JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

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

Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395 
 





















 

 

 

 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.31 
din 28 aprilie 2022 

 
privind: atribuirea denumirii «Prof.Eugeniu Baltă» Școlii primare din satul Perișoru, aflată în structura Liceului 
Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul Ianca 
        
      Consiliul Local al Oraşului Ianca, Judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 aprilie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►adresa nr.5530/26.10.2021 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», prin care se propune 
atribuirea denumirii «Prof.Eugeniu Baltă» Școlii primare din satul Perișoru, aflată în structura liceului, în 
cinstea și memoria reputatului profesor de matematică și director al școlii timp de 20 de ani; 

      ►referatul de aprobare al primarului și raportul serviciului de urbanism din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 

      ►avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul consiliului local;  

      ►dispoziţiile art.2 lit.d), art.3 alin.(1) şi art.5 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.7 alin.(1) și art.13 din Regulamentul de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri, 
aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.564/2008; 

      ►avizul favorabil nr.1/23.03.2022 al Comisiei județene de atribuire denumiri, fără obiecții, pentru 
atribuirea denumirii «Prof.Eugeniu Baltă» Școlii primare din satul Perișoru, aflată în structura Liceului Teoretic 
«Constantin Angelescu» din orașul Ianca; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Se atribuie denumirea «Prof.Eugeniu Baltă» Școlii primare din satul Perișoru, aflată în structura 
Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», imobil aparținând domeniului public al orașului Ianca.    

      Art.2.-Prin grija directorului Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», se va confecționa şi amplasa 
panoul publicitar cu denumirea atribuită potrivit art.1, la intrarea principală a clădirii Școlii primare din satul 
Perișoru. 

      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,                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                             SECRETAR GENERAL 
 
   Iuliana-Doinița  BICOIU                                                                                           Alexandru STERIAN 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 
 

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

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



 

 

 

 

 
 
 
 
  

H O T Ă R Â R E A  Nr.32 
din 28 aprilie 2022 

 
privind: modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
local al orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/17.12.2020 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 28 aprilie 
2022;  

      Având în vedere: 

      ►referatul de aprobare al consilierului local Rădel Alexe, potrivit căruia sunt foarte mulți 
cetățeni care doresc să urmărească pe internet şedinţele consiliului local, independent de 
existența pandemiei sau a altor situații care împiedică prezența lor în sală, scop în care trebuie 
modificat/completat regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, pentru a stabili 
modalitatea de transmitere on-line a acestor ședințe; 

      ►dispoziţiile art.129 alin.(3) lit.a) și art.138 alin.(2) lit.c) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►raportul secretarului general şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 
din cadrul consiliului local; 

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

 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.I.- Regulamentul de organizare  şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat 
prin Hotărârea nr.96/17.12.2020, se modifică și se completează după cum urmează: 

      1.-La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

      (1) Şedinţele consiliului local sunt publice. Caracterul public al şedinţelor consiliului 
local este dat de:  
      a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele- verbale ale şedinţelor 
consiliului local;  
      b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile 
consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora. 

      2.-La articolul 28, după alineatul (1) se introduc șapte noi alineate, alineatele (1^1)-(1^7), cu 
următorul cuprins:  

      (1^1)-Pentru a asigura caracterul public al ședințelor consiliului local, atât ședințele 
desfășurate cu prezența fizică a consilierilor locali, cât și cele desfășurate în format 
electronic, vor fi transmise în direct pe pagina de Facebook a instituției. 
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      (1^2)-Înregistrarea audio-video a ședințelor consiliului local o poate face doar 
persoana abilitată, iar materialul audio-video va fi postat pe pagina de internet a 
instituției în aproximativ 90 de minute de la încheierea ședinței, unde va rămâne postat 
până la următoarea ședință. 

      (1^3)-Transmiterea în direct audio-video se realizează de către persoana desemnată 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ianca. 

      (1^4)-La începutul fiecărei ședințe, președintele va informa că ședința consiliului local 
va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook a instituției/va fi înregistrată audio-video 
și că este necesar ca, pentru asigurarea unei bune calități a transmisiei/înregistrării, 
exprimările să fie clare, iar conversațiile simultane sa fie evitate. 

      (1^5)-În cazul apariției unor deficiențe de transmitere/funcționare a sistemului de 
înregistrare audio-video, înainte de începerea ședinței, persoana desemnată să realizeze 
transmisia/înregistrarea va înștiința de îndată președintele de ședință și participanții. 

      (1^6)-Ședințele consiliului local desfășurate cu ușile închise nu vor fi transmise în direct 
pe pagina de Facebook a instituției, fiind doar înregistrare audio-video.  

      (1^7)-Transmisia în direct pe pagina de Facebook a instituției, precum și înregistrarea 
audio-video a ședințelor Consiliului Local, în alte condiții și de către o altă persoană decât 
cea desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, sunt interzise, cu 
excepția reprezentaților mass-media. 

      Art.II.-Primarul orașului Ianca se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, 
scop în care va asigura dotarea tehnică necesară și va desemna persoana din cadrul aparatului 
propriu care să transmită în direct pe pagina de Facebook a instituției, respectiv să înregistreze 
audio-video ședințele consiliului local. 

      Art.III.-Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al orașului Ianca aprobat 
prin Hotărârea nr.96/17.12.2020, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se 
va republica cu renumerotarea alineatelor  de la art.28. 

      Art.IV.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet, la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/ 
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                     SECRETAR GENERAL 
 
  Iuliana-Doinița  BICOIU                                                                          Alexandru STERIAN 
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