
H O T Ă R Â R E A   Nr.55
din 29 august 2019

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

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

Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca.
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr.57/ 2019-privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Domnul consilier local Daniel-Ernest CHIRU este ales preşedinte de şedinţă
al Consiliului local al oraşului Ianca din data de 29 august 2019, care va semna hotărârile
adoptate în această ședință, procesul verbal al ședinței, precum şi orice alte documente
legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului președinte de
ședință.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.123 alin.(1) și art.139
alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/ 2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Daniel-Ernest CHIRU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.56
din 29 august 2019

pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019 privind
transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului
administrat de consiliul local doamnei Spătaru Cristina Adriana, ca urmare a dobândirii în
proprietate a construcției edificate pe acest teren.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
august 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.11232/01.08.2019 a Instituției Prefectului privind necesitatea obținerii

avizului obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi
al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura
sistemului naţional de apărare, potrivit prevederilor art.10 alin.(1) lit.g) din O.U.G.nr.54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, act normativ în
vigoare la data adoptării hotărârii de concesiune a terenului în cauză;

►dispozițiile art.308 alin.(4) lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-
privind Codul administrativ;

►referatul de aprobare al primarului, raportul secretarului orașului și avizul comisiei de
specialitate nr.1 din cadrul consiliului local,

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019-privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I.-Hotărârea Consiliului Local nr.20/28.03.2019, privind transmiterea dreptului de
concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat de consiliul local
doamnei Spătaru Cristina Adriana, ca urmare a dobândirii în proprietate a construcției
edificate pe acest teren, se modifică și se completează după cum urmează:

1.-Partea introductivă a hotărârii se modifică și va avea următorul următorul cuprins:
„Având în vedere:
►cererea nr.11580/25.02.2019 a doamnei Spătaru Cristina Adriana, cu domiciliul în

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

►dispoziţiile art.41 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea
construcţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au făcut obiectul
controlului de constituționalitate potrivit Deciziei Curții Constituționale nr.821/11.12.201,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.165/01.03.2019;

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

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate și caietul de sarcini,
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;”

2.-După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
"Art.11.-(1) În vederea completării documentației de concesiune a terenului, se va solicita

avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al
Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului
naţional de apărare, funcție de care se va actualiza contractul de concesiune.

(2) Avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale şi al Statului Major General va fi solicitat doar pentru suprafața de 32 mp din totalul
suprafeței de 370 mp evidențiată la poziția 142-Zona Casa de cultură din Inventarul bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al orașului Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002, cu
modificările și completările ulterioare."

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit. g) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Daniel-Ernest CHIRU Alexandru STERIAN



H O T Ă R Â R E A   Nr.57
din 29 august 2019

pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.47/29.05.2019 privind
transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului
administrat de consiliul local Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., ca urmare a
dobândirii în proprietate a construcției edificate pe acest teren.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
august 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.11232/01.08.2019 a Instituției Prefectului, transmisă în urma exercitării

controlului de legalitate asupra Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019, prin care s-a
concluzionat că este necesară obținerea avizului obligatoriu al Administraţiei Naţionale a
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea în
infrastructura sistemului naţional de apărare și în cazul schimbării concesionarului unui teren
din domeniul public, situație care se regăsește și în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local
nr.47/29.05.2019;

►dispozițiile art.308 alin.(4) lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-
privind Codul administrativ;

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

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019-privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I.-Hotărârea Consiliului Local nr.47/29.05.2019 privind transmiterea dreptului de
concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat de consiliul local
Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., ca urmare a dobândirii în proprietate a
construcției edificate pe acest teren, se modifică și se completează după cum urmează:

1.-Partea introductivă a hotărârii se modifică și va avea următorul următorul cuprins:
„Având în vedere:
►adresa nr.4/17.05.2019 a S.C. Roalexmas Impex S.R.L., cu sediul în orașul Ianca,

str.Gării nr.12, județul Brăila, prin care revine la adresele nr.2/07.03.2018, nr.3/13.04.2018 și
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nr.1/11.03.2019 cu solicitarea de concesionare a terenului din domeniul public administrat de
consiliul local, situat în Piața agro-alimentară din oraşul Ianca, str.Parcului nr.1D, cvartal 25,
parcela 1228, înscris în Cartea Funciară nr.78352-cu Numărul cadastral 78352, aferent
construcției cu destinația de spațiu comercial edificată pe acest teren, pe care a dobândit-o
în proprietate potrivit Procesului verbal de adjudecare a licitației nr.467 din 06.10.2015;

►dispoziţiile art.41 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea
construcţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supuse controlului de
constituționalitate potrivit Deciziei Curții Constituționale nr.821/11.12.2018, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.165/01.03.2019;

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

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi
planul de situaţie al terenului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local;”

2.-După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
"Art.11.-(1) În vederea completării documentației de concesiune a terenului, se va solicita

avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al
Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului
naţional de apărare, funcție de care se va actualiza contractul de concesiune.

(2) Avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale şi al Statului Major General va fi solicitat doar pentru suprafața de 55 mp din totalul
suprafeței de 5.910 mp evidențiată la poziția 184-Piața agroalimentară din Inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002, cu
modificările și completările ulterioare."

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit. g) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Daniel-Ernest CHIRU Alexandru STERIAN



H O T Ă R Â R E A   Nr.58
din 29 august 2019

pentru: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2019

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2019;

Având în vedere:

►adresa nr.9100/31.07.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Brăila, potrivit căreia prin H.G.nr.363/
2019 a fost alocată orașului Ianca suma de 121.000 lei de la bugetul de stat pentru finanţarea lucrărilor de
amenajare a grupului sanitar şi asigurarea cu utilităţi a acestuia la Școala Perișoru;

►adresa nr.45228/19.08.2019 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, potrivit căreia în
baza O.G.nr.12/2019, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, a fost alocată orașului Ianca
suma de 143.000 lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local;

►contractul de sponsorizare încheiat cu S.C. Add Global Design SRL pentru finanțarea activităților
cultural artistice și sportive dedicate Zilelor Orașului Ianca din 8-9 septembrie 2019, cu suma de 2.000 lei;

►dispoziţiile art.19 alin.(2) și art.82 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, rapoartele serviciului financiar contabil cu soluțiile de alocare/
repartizare/redistribuire a sumelor conform necesității de rectificare a bugetului local, precum și raportul
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1)
lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-(1) Bugetul orașului Ianca pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/11.04.2019-
cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:

a)-veniturile bugetului local pe anul în curs se majorează cu suma de 266.000 lei, din care:
a1)-143.000 lei în capitolul 11.02.06-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea

bugetului local;
a2)-121.000 lei în capitolul 42.02.14, sumă alocată pentru finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților

de învățământ preuniversitar de stat, din transferuri de la bugetul de stat-capitolul bugetar 55.02.15.;
a3)-2.000 lei în capitolul 370201-sume din donații și sponsorizări;
b)-cheltuielile bugetului local pe anul în curs se majorează cu suma de 145.000 lei, din care:
b1)-10.000 lei la secțiunea de dezvoltare pentru achiziția porților la terenul de fotbal al stadionului „Ștefan

Vrăbioru”, conform clasificației bugetare 51020103710130;
b2)-30.000 lei la secțiunea de funcționare cheltuieli materiale baze sportive conform clasificației bugetare

67020501200130 - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
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b3)-68.000 lei la capitolul transport-străzi, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, conform
clasificației bugetare 84020303200109;

b4)-2.000 lei la capitolul cultură, alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Zilele Orașului Ianca 2019,
conform clasificației bugetare 67020330203030;

b5)-10.000 lei la capitolul autorități publice, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, conform clasificației
bugetare 51020003203030;

b6)-10.000 lei la capitolul ordine publică, poliția locală-combustibil, conform clasificației bugetare
61020304200105;

b7)-5.000 lei la capitolul ordine publică, poliția locală-uniforme și echipament, conform clasificației
bugetare 61020304200501;

b8)-10.000 lei la capitolul sănătate-reparații mobilier, conform clasificației bugetare 660250502002;
b9)-121.000 lei la capitolul autorități publice, conform clasificației bugetare 512A01037103, pentru

achiziționarea și instalarea grupului sanitar modular la Școala Perișoru;
c)-veniturile bugetului local pe anul în curs, la secțiunea de autofinanțare, se majorează cu suma de

50.000 lei, din care:
c1)-30.000 lei la capitolul alte venituri, conform clasificației bugetare 361050, obținute din valorificarea

materialelor lemnoase din pădurile aflate în domeniul public al oraşului Ianca, potrivit H.C.L.nr.12/28.02.2019;
c2)-20.000 lei la capitolul venituri din concesiuni și închirieri, conform clasificației bugetare 36100530;
d)-cheltuielile bugetului local pe anul în curs, la secțiunea de autofinanțare, se majorează cu suma de

50.000 lei, din care:
d1)-10.000 lei pentru obiecte de inventar, conform clasificației bugetare 871050200530;
d2)-20.000 lei pentru materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, conform clasificației bugetare

871050200109;
d3)-20.000 lei pentru alte cheltuieli cu bunuri și servicii, conform clasificației bugetare 871050203030;
(2)-Veniturile suplimentare încasate din taxa de ocupare temporară a locurilor publice din parcul

orășenesc, pe perioada organizării și desfășurării Zilelor Orașului Ianca din 7-8 septembrie 2019, în limita
sumei de 20.000 lei, vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanțarea activităților cultural artistice și sportive
dedicate acestei sărbători.

Art.2.-Se diminuează cu suma de 20.000 lei cheltuielile din capitolul Transport-străzi, alte bunuri și servicii
pentru întreținere și funcționare, conform clasificației bugetare 84020303200130, și se aceeași sumă
Asociației de prietenie Ianca-La Chapelle sur Erdre în capitolul cultură, conform clasificației bugetare
670203305911, pentru finanțarea cheltuielilor de transport, cazare și masă ale delegațiilor din Franța, Polonia
și Moldova invitate la Zilele Orașului Ianca din perioada 6-10 septembrie 2019

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează primarul, prin serviciul financiar-
contabil din subordine, care va opera modificările în bugetul local potrivit prevederilor art.1.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Daniel-Ernest CHIRU Alexandru STERIAN



H O T Ă R Â R E A   Nr.59
din 29 august 2019

privind: aprobarea finanțării proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță” al
Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de
performanţă››;

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
august 2019;

Având în vedere:
►Raportul nr.16986/21.08.2019 al comisiei pentru selectarea proiectelor sportive în

vederea atribuirii contractelor de finanţare în anul 2019, potrivit căruia proiectul sportiv
„Fotbalul local-tradiție și performanță” al Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul
programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››, a fost selectat ca eligibil și propus
pentru finanțare;

►Referatul de aprobare al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din
cadrul consiliului local, în cazul de față nemaifiind necesar raportul vreunui compartiment de
specialitate, fiind suplinit de raportul comisiei de selectare a proiectelor;

În conformitate cu prevederile:
►Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
►Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G.nr.1447/2007, cu

modificările și completările ulterioare;
►Ordinului Ministerului Tineretului si Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din

fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările
ulterioare;

►Regulamentului de acordare a  finanţării pentru programe/proiecte sportive din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 34/25.04.2019;
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b),  alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.f), art.139
alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-
privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se aprobă finanțarea proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță” al
Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de
performanţă››, în limita sumei de 200.000 lei, conform bugetului prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-(1) Finanțarea proiectului sportiv prevăzut la art.1 își va produce efectele juridice
prin intermediul contractului de finanțare, întocmit conform anexei nr.10 la Regulamentul de
acordare a  finanţării pentru programe sportive din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr 34/25.04.2019.

(2) Pe echipamentul de prezentare și de joc al Clubului Sportiv Viitorul Ianca se va aplica
stema orașului și se va înscrie Consiliul Local Oraș Ianca, astfel încât să fie vizibile și din
zona tribunelor.

Art.3.-Se împuternicește Primarul orașului Ianca, domnul Chiriță Fănel George, să
semneze contractul de finanțare a proiectului sportiv cu reprezentanții Clubului Sportiv
Viitorul Ianca.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Daniel-Ernest CHIRU                                                                 Alexandru STERIAN
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