
 

 

 

 
 
 

                                                             
                                                H O T Ă R Â R E A  Nr.73 
                                                 din  22 decembrie 2022 

 
privind: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
decembrie 2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 
decembrie 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.96/2020 pentru aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, potrivit cărora președintele 
de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică; 

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

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 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 Ionel MANOLE este ales președinte de şedinţă al 
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna decembrie 2022, care va semna hotărârile 
adoptate în această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte 
documente referitoare la 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 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 
 
        Ionel MANOLE                                                                     Alexandru STERIAN 
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                                                       H O T Ă R Â R E A  Nr.74 
                                                         din 22 decembrie 2022 

 
privind: avizarea documentației necesare atribuirii contractului de delegare a gestiunii activității de 
eliminare a deşeurilor, prin depozitare la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 
1 de operare a județului Brăila, precum și acordarea mandatelor speciale pentru a vota în Adunarea 
Generală a A.D.I. «Eco Dunărea» Brăila aprobarea documentației de atribuire a contractului 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 
decembrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►adresa nr.940/29.11.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, 
prin care se solicită adoptarea hotărârii consiliului local pentru avizarea documentației necesare 
atribuirii contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare a deşeurilor, prin depozitare la 
Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 de operare a județului Brăila, precum 
și acordarea mandatelor speciale pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației aprobarea 
documentației de atribuire a contractului; 

      ►raportul nr.931/29.11.2022 al aparatului tehnic-monitorizare din cadrul A.D.I. «Eco Dunărea» 
Brăila, cu trimitere la punctul de vedere al A.N.R.S.C. transmis prin adresa nr.965326/25.10.2022, 
potrivit căruia delegarea gestiunii activității de depozitare a deșeurilor municipale, în numele și pe 
seama altor unități administrativ teritoriale, este în competența exclusivă de exercitare a Asociației, 
în baza mandatului special primit de la unitățile administrativ teritoriale din Zona 1 a județului Brăila, 
potrivit art.10 alin.(5) din Legea 51/2006-republicată, cu modificările ulterioare; 

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

      În temeiul: 

      ►dispozițiilor art.10 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006-
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►dispozițiilor art.6 alin.(1) și (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n), art.132, art.154 alin.(6) 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 Ș T E : 
 

      Art.1.-Se avizează Studiul de oportunitate privind opțiunea de delegare a gestiunii activității de 
eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale și stradale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile 
de tratare a deşeurilor municipale, respectiv a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor, la Depozitul ecologic 
D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 de operare a Județului Brăila, potrivit anexei nr.1. 
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      Art.2.-(1) Se stabilește gestiunea delegată pentru serviciul de salubrizare, ca modalitate de 
desfășurare a activității de eliminare prin depozitare a deşeurilor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. 
Muchea, provenite din Zona 1 de operare a județului Brăila.                                                                                                           

      (2) Atribuirea contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a 
deşeurilor,  potrivit alin.(1), se realizează prin una din modalitățile prevăzute de lege. 

      Art.3.-Se avizează documentaţia necesară delegării gestiunii activității de eliminare, prin 
depozitare, a deşeurilor reziduale și stradale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a 
deşeurilor municipale, respectiv a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. 
Muchea, provenite din Zona 1 de operare a Județului Brăila, potrivit anexei nr.2. 

      Art.4.-Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila să aprobe 
în Adunarea Generală Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini, Contractul de delegare și 
documentația aferentă pentru derularea procedurii de atribuire a contractului de delegare. 

      Art.5.-(1) Se acordă mandat special domnului primar Fănel-George Chiriță să voteze în numele 
şi pe seama U.A.T.Oraşul Ianca, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară «Eco Dunărea», pentru aprobarea studiului de oportunitate și a documentației 
prevăzute la art.1 şi art.3.  

      (2) În situația în care primarul se află în imposibilitatea de a participa la ședința Adunării 
Generale a Asociației în scopul prevăzut la alin.(1), mandatul special va fi dus la îndeplinire de către 
domnul Mircea Mircescu-viceprimarul orașului Ianca. 

      Art.6.-Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, prin 
Preşedintele Asociaţiei, Aparatul Tehnic şi Comisia de evaluare, pentru: 

      a)-derularea procedurii de achiziţie publică aferentă atribuirii contractului de delegare a gestiunii 
activității de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale și stradale, a reziduurilor rezultate de 
la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, respectiv a deşeurilor care nu pot fi valorificate 
rezultate din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor, la 
Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 de operare a Județului Brăila; 

      b)-modificarea documentației de atribuire, generate de modificǎri legislative, solicitǎri ale 
diferitelor autoritǎți de reglementare sau finanțatoare, clarificări formulate de operatori economici; 

      c)-semnarea contractului de delegare, în numele şi pe seama U.A.T.Oraş Ianca, de către 
Preşedintele Asociaţiei. 

      Art.7.-Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila și publicată în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului 
general al orașului Ianca. 

      Art.8.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      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 
 
        Ionel MANOLE                                                                                       Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.75 
din 22 decembrie 2022 

 
pentru: modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.94/2020, privind desemnarea consilierilor 
locali care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general  al U.A.T. Oraș Ianca 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 decembrie 
2022;  

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.485 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.94/2020, privind desemnarea consilierilor locali 
care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 
general  al U.A.T. Oraș Ianca; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul responsabilului cu resurse umane din cadrul aparatului 
propriu, precum și avizul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 

      ►dispozițiile art.47 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a) și alin.(14), 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.-Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.94/2020, privind desemnarea consilierilor locali 
care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale domnului 
Alexandru STERIAN-Secretar General  al U.A.T. Oraș Ianca, se modifică și va avea următorul cuprins: 

      „Art.1.-(1) Consilierii locali Florea LUPU  și Iuliana-Doinița BICOIU se desemnează ca reprezentanți 
ai Consiliului Local în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 
general al U.A.T.Oraș Ianca, pentru activitatea desfășurată în anii 2020, 2021, 2022 și 2023. 
      (2) Comisia de evaluare se constituie prin dispoziția primarului, pentru aceeași perioadă.” 

      Art.II.-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 
 
          Ionel MANOLE                                                                                           Alexandru STERIAN 
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                                                 H O T Ă R Â R E A  Nr.76 
                                                   din 22 decembrie 2022 

 
privind: rectificarea bugetului local pe anul în curs 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 
decembrie 2022; 
      Având în vedere: 

      ►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.300/13.12.2022 privind repartizarea pe localități 
a fondului aflat la dispoziția acestuia, reprezentând impozitul pe venit corespunzător cotei de 
6% încasat suplimentar în anul 2022, prin care orașului Ianca i s-a alocat suma de 37 mii lei; 

      ►alocarea sumei de 240 mii lei de la bugetul de stat necesară efectuării plății ajutorului 
pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau  petrolieri, precum și a suplimentului 
pentru energie, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2022-31 martie 2023; 

      ►realizarea de venituri suplimentare în capitolul de autofinanțare, respectiv cu suma de 20 
mii lei față de prevederea inițială; 

      ►raportul nr.21430/15.12.2022 al serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, privind necesitatea repartizării de îndată a acestor venituri 
suplimentare pe destinațiile speciale din capitolele de cheltuieli bugetare, pentru care au fost 
alocate;     

      ►Hotărârea Guvernului nr.1508/19.12.2022 privind alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară  la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat  pe anul 2022, pentru 
unele unităţi administrativ-teritoriale, prin care orașului Ianca i s-a alocat suma de 300 mii lei, 
precum și raportul nr.21630/20.12.2022 al serviciului financiar contabil cu propunerea de 
repartizare a acestei sume pe capitolele de venituri și cheltuieli bugetare;     

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

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) 
și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
                                                         H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-Bugetul local pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/2022-cu 
modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează: 

      a)-se majorează cu suma de 240.000 lei veniturile din capitolul 420234-subvenții pentru 
acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și a suplimentului pentru energie și cu aceeași sumă 
se majorează cheltuielile din capitolul 681501570201-prevenirea excluderii sociale, ajutoare 
sociale in numerar; 
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      b)-se majorează cu suma de 37.000 lei veniturile din capitolul 040205-sume repartizate din 
fondul aflat la dispoziția  Consiliului Județean Brăila și cu aceeași sumă se majorează cheltuielile 
din capitolul 840203200130-străzi, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare; 

      c)-se majorează cu suma de 20.000 lei veniturile din capitolul 361050-alte venituri și cu 
aceeași sumă se majorează cheltuielile din capitolul 871050203030-alte acțiuni economice, alte 
cheltuieli cu bunuri și servicii; 

      d)-se majorează cu suma de 300.000 lei veniturile din capitolul 11.02.06-sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local, repartizată pe următoarele 
capitole de cheltuieli: 

      d^1)-50.000 lei în capitolul 7402200104-protectia mediului, apă, canal și salubritate; 

      d^2)-250.000 lei în capitolul 6703067580103-cultură, pentru cofinanțarea obiectivului 
«Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a 
comunităților defavorizate-modernizarea, reabilitarea și dotarea casei de cultură a orașului 
Ianca, județul Brăila».       

      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca, 
prin serviciul de specialitate din subordine, care va opera rectificările în bugetul local potrivit art.1 
și îl va înainta Agenției Județene a Finanțelor Publice Brăila, în termen de 5 zile.  

      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 
al orașului Ianca. 

      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 
 
          Ionel MANOLE                                                                             Alexandru STERIAN 
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