
 

 

 

 
 
 
 
  

H O T Ă R Â R E A   Nr.52 
din 11 august 2021 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
august 2021 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 
august 2021; 

      Având în vedere: 

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

      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea 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 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.-Domnul consilier local Mircea MIRCESCU este ales președinte de şedinţă a 
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna august 2021, care va semna hotărârile 
adoptate în această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte 
documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului 
președinte de ședință. 

      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și 
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și art.139 alin.(1) și alin.(5) 
lit.c) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                 
       CONSILIER LOCAL                                SECRETAR GENERAL 
 
       Mircea MIRCESCU                                                                  Alexandru STERIAN 
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                                                    H O T Ă R Â R E A  Nr.53 
                                                         din 11 august 2021 

 
privind: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Clubul Sportiv Viitorul Ianca, 

în vederea promovării și dezvoltării sportului de performanță la  nivel local. 

 

      Consiliul Local al Oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 

august 2021; 

      Având în vedere: 

      ►adresa nr.630/03.08.2021 a Clubului Sportiv Viitorul Ianca, prin care s-a transmis 

invitația consiliului local de a deveni membru asociat al clubului, de a adera la principiile și 

statutul acestuia în scopul îmbunătățirii climatului sportiv, organizatoric și financiar, precum 

și pentru promovarea și dezvoltarea sportului de performanță la nivel local; 

      ►considerentele și dispozițiile art.18^1 din O.U.G.nr.38/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei fizice și sportului nr.69/2000, potrivit cărora finanțarea sportului 

a devenit o prioritate națională și că autoritățile administrației publice locale pot aloca la rândul 

lor sume din bugetul aprobat anual, pentru finanțarea activităților sportive pe plan local; 

      ►confirmarea Consiliului Concurenței, transmisă prin adresa nr.10600/17.08.2017, 

potrivit căreia măsura de sprijin privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea 

Clubului Sportiv Viitorul Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial, club 

sportiv de drept privat deţinător al certificatului de identitate sportivă, nu reprezintă ajutor de 

stat așa cum este prevăzut la art.107 alin.(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) și art.2 din O.G.nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundații, 

aprobată prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare;  

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, precum și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local. 
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      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și e), alin.(7) lit.f) și alin.(9) lit.a), 

art.139 alin.(3) lit.f) 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 asocierea Orașului Ianca prin Consiliul Local-CIF 4874631 cu  Clubul 

Sportiv Viitorul Ianca-CIF 25542848, persoană juridică fără scop patrimonial, club sportiv de 

drept privat deţinător al Certificatului de identitate sportivă BR/A2/00093/2009, în vederea 

promovării și dezvoltării sportului de performanță la nivel local, precum și pentru realizarea în 

comun a unor acţiuni stabilite potrivit calendarelor competiționale anuale ale federațiilor 

sportive naționale, sau ale asociațiilor județene pe ramură de sport. 

      (2) Prin grija Președintelui Clubului Sportiv Viitorul Ianca vor fi îndeplinite procedurile 

legale pentru actualizarea Actului Constitutiv și a Statutului clubului, potrivit prevederilor 

prezentei hotărâri. 

      Art.2.-Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local al Orașului Ianca în organele 

de conducere ale Clubului Sportiv Viitorul Ianca, după cum urmează: 

      a.-în Adunarea Generală, consilierii locali Ionel MOȘESCU și George PRICEPUTU; 

      b.-în Consiliul Director, consilierul local Ștefan-Marcel MITREA. 

      Art.3.-(1) Contribuția financiară a Orașului Ianca, sub forma cotizației în cadrul asocierii, 

se aprobă anual cu această destinație în bugetul local. 

      (2) Pentru anul în curs, cuantumul cotizației va fi aprobat prin rectificare bugetară, după 

actualizarea Actului Constitutiv și a Statutului Clubului Sportiv Viitorul Ianca. 

      Art.4.-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 
 
       Mircea MIRCESCU                                                                       Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.54 
din 26 august 2021 

 
privind: modificarea și completarea organigramei cu numărul de personal și a statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordine înființate de consiliul local 

        

      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 august 

2021; 

      Având în vedere: 

      ►încetarea raporturilor de serviciu ale unor funcționari publici din cadrul compartimentelor de 

impozite și taxe locale și registrul agricol, ca urmare a pensionării anticipate sau a transferului la 

cerere în alte instituții publice, fapt care a creat o criză neprevăzută/neanticipată de personal din 

categoria funcționarilor publici în aceste compartimente vitale nu numai pentru buna funcționare a 

instituției, ci și a activităților economico-sociale din oraș; 

      ►prevederile Ordinului M.D.L.P.A.nr.338/2021, emis în aplicarea prevederilor art.III alin.(11) din 

O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, în baza căruia instituția prefectului stabilește numărul maxim de posturi pentru fiecare 

localitate din județ; 

      ►adresa Instituției Prefectului Brăila nr.5857/12.04.2021, potrivit căreia orașului Ianca îi revin 

98 de posturi, exclusiv cele finanțate din capitolele bugetare 66.00 și 68.00-sănătate și asistență 

socială, la care se adaugă 8 posturi pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021 privind aprobarea organigramei cu numărul de 

personal și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din 

subordine înființate de consiliul local, potrivit căreia pentru anul în curs s-au aprobat 80 de posturi 

din cele 98 stabilite pentru orașul Ianca; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul secretarului general, raportul serviciului financiar-

contabil și avizul favorabil al comisiei de specialitate 3 din cadrul consiliului local; 

      ►dispoziţiile art.407 cu raportare la art.370 alin.(1)-(3) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.c), art.139 alin.(3) lit.i), art.196 alin.(1) 

lit.a) și art.409 alin.(3) 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) Organigrama cu numărul de personal și Statul de funcții ale aparatului de 

specialitate al primarului și serviciilor publice din subordine, aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Local nr.27/15.04.2021, se modifică și se completează după cum urmează: 

      a.-în cadrul compartimentului de impozite și taxe locale se aprobă înființarea a două funcții 

publice de execuție din clasa I, din care una de consilier-gradul profesional superior și una de 

consilier-gradul profesional debutant, precum și a unei funcții publice de execuție din clasa III, 

referent, gradul profesional superior;   

      b.-în cadrul compartimentului registrul agricol se aprobă înființarea a unei funcții publice de 

execuție din clasa III, referent, gradul profesional debutant; 

      c.-în cadrul compartimentului registrul agricol funcția publică de execuție din clasa I, consilier, 

gradul profesional principal,  se transformă în funcţia publică de nivel inferior din clasa I, consilier, 

gradul profesional debutant. 

      (2) Organigrama cu numărul maxim de posturi și statul de funcţii cu centralizatorul acestora, 

pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice din subordine înfiinţate de 

consiliul local, cu modificările și completările aprobate potrivit art.1, sunt prevăzute în anexele 

nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.       

      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, care are 

obligaţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate în bugetul local pe anul în curs, potrivit 

noii structuri organizatorice. 

      Art.3.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/ 

persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 

      Art.4.-Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 septembrie 2021. 

      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 
 
       Mircea MIRCESCU                                                                            Alexandru STERIAN 
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