
H O T Ă R Â R E A  Nr.10
din 28 februarie 2019

privind: aprobarea Actului adițional nr.14/28.02.2019 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, având ca obiect
punerea la dispoziția Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. de
către Delegatarul Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca a Bunurilor de Retur aferente
Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea
si modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› POS I Mediu.

Consiliul local al orașului Ianca, județul Braila, întrunit în ședință ordinară la data de 28
februarie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.112/30.01.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,

prin care se solicită adoptarea hotărârii pentru aprobarea Actului adițional nr.14 la Contractul
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/
10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

►Hotărârea Consiliului Local nr.87/20.12.2018 însușirea Inventarului și aprobarea
înscrierii în domeniul public al orașului Ianca a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public
de alimentare cu apă și de canalizare, realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea și modernizarea
sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› POS I Mediu;

►Procesul-verbal de predare-preluare în gestiune directă, administrare și exploatare a
Bunurilor de Retur care constituie Sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare
aparținând Delegatarului Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca, realizate prin
Proiectul ‹‹Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila›› POS
I Mediu, încheiat la data de 29.01.2019, înregistrat sub nr.10703/29.01.2019 la Delegatarul
Predator și sub nr.2550/29.01.2019 la Operatorul Primitor, cu anexele aferente ca parte
integrantă;

►Actul Adițional nr.14/28.02.2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările
ulterioare, având ca obiect punerea la dispoziția Operatorului S.C. Compania de Utilități
Publice Dunărea Brăila S.A. de către Delegatarul Unitatea Administrativ Teritorială Orașul
Ianca a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare,
realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în
județul Brăila›› POS I Mediu, cu anexele aferente ca parte integrantă;
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►prevederile art.8 alin.(4) din Capitolul II - Bunurile Delegării, al Titlului I din Dispozițiile
Generale ale Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

►Referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.4 lit.e) și f), alin.5 lit.a), alin.(6)
pct.14 și alin.(7) lit.a), art.37, art.45 alin.(3), art.62 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Actul adițional nr.14/28.02.2019 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, având ca obiect
punerea la dispoziția Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. de
către Delegatarul Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca a Bunurilor de Retur aferente
Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea
si modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› POS I Mediu, potrivit Anexei
care face parte integrantă din prezenta.

(2) Actul adițional nr.14/28.02.2019 se va încheia între Delegatarul-Unitatea Administrativ
Teritorială Orașul Ianca-reprezentat prin Primar Chiriță Fănel-George și Operatorul S.C.
Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.-reprezentat prin Director General
Mangiurea Silviu.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată de îndată
Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila S.A. și A.D.I. Dunărea Brăila, prin grija secretarului
orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Radian STĂNCULESCU                                                              Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.11
din 28 februarie 2019

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați pentru rest lucrări de executat la nivelul anului
2019, pentru obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904,
în vederea realizarea unui așezământ cultural în satul Plopu››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.51/31.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la faza

întocmirii studiului de fezabilitate, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a
clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui așezământ cultural în satul Plopu››;

►Programul multianual al investiţiilor publice, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.11/2018, unde la poziția nr.13 din Anexa nr.3 figurează obiectivul de investiții
‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizarea unui
așezământ cultural în satul Plopu››, cu termen de finalizare 31 decembrie 2019;

►influențele intervenite asupra costurilor de producție, determinate în principal de aplicarea dispoziţiilor
art.71-alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

►adresa nr.3104/07.02.2019 a S.C .Pricons S.R.L. Brăila-constructorul obiectivului ‹‹Reabilitarea
structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904 în vederea realizării unui așezământ cultural în satul
Plopu››, prin care se solicită actualizarea valorii Contractului de lucrări nr.18967/29.08.2018;

►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.c) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum și raportul

comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, după finalizarea procedurilor de achiziție publică și
actualizați pentru rest lucrări de executat la nivelul anului 2019, pentru obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea
structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui așezământ cultural în
satul Plopu››, conform Devizului General care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul proiectului pentru rest lucrări de executat la nivelul anului 2019  este de 1.741.643,52 lei,
inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se asigură integral din bugetul local.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul
financiar contabil.

Art.3.-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.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Radian STĂNCULESCU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A  Nr.12
din 28 februarie 2019

privind: aprobarea documentației de valorificare a materialelor lemnoase din pădurile aflate
în domeniul public al oraşului Ianca, precum și a lucrărilor care trebuie efectuate în anul 2019
potrivit  amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-2024.

Consiliul local al orașului Ianca, județul Braila, întrunit în ședință ordinară la data de 28
februarie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.566/28.01.2019 a Ocolului Silvic Ianca, prin care s-a transmis spre aprobare

documentația de valorificare a materialelor lemnoase din pădurile aflate în proprietatea
oraşului Ianca, precum și a lucrărilor care trebuie efectuate în anul 2019 potrivit
amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-2024, în conformitate cu prevederile
Contractului de administrare nr.2620/1/08.05.2017;

►adresa nr.565/28.01.2019 a Ocolului Silvic Ianca, prin care s-a transmis lista prețurilor
orientative practicate pentru valorificarea materialului lemnos în zonele limitrofe pădurilor
aflate în proprietatea publică a oraşului Ianca, coroborată cu lista preţurilor de referinţa pe
specii şi sortimente stabilite pentru anul 2019, pentru a fi folosite la calculul contravalorii
materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice, aprobată prin Ordinul nr.83/2019 al Ministrului Apelor şi
Pădurilor;

►Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase,
la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn
rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.995/2010 privind
obligaţiile ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin
H.G.nr.470/2014-cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.10 alin.(1), art.12 şi art.17 din Legea nr.46/2008-privind Codul silvic, cu
modificările şi completările ulterioare;

►Hotărârea Consiliului Local nr.9/28.12.2012 privind acordarea unui mandat special
primarului oraşului Ianca în scopul încheierii contractelor de prestări servicii silvice pentru
terenurile cu vegetaţie forestieră dobândite în proprietate de oraşul Ianca;

►Memoriul de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la
Contractul de administrare a pădurilor nr.2620/1/08.05.2017, încheiat între Primăria orașului
Ianca și Ocolul Silvic Ianca;
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►Referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.5 lit.b), art.45 alin.(2) și art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Contractul nr.2620/1/
08.05.2017 pentru întreținerea, paza și administrarea pădurilor din domeniul public al orașului
Ianca, încheiat Ocolul Silvic Ianca, potrivit anexei nr.1.

Art.2.-Se aprobă Situația volumului maxim care se poate recolta anual ca produse
principale și cel programat la recoltare în anul 2019, potrivit anexei nr.2.

Art.3.-Se aprobă Situația masei lemnoase programate la recoltare, comparativ cu
prevederile amenajamentului silvic, pe UP-uri, fond forestier oraș Ianca, în anul 2019, potrivit
anexei nr.3.

Art.4.-Se aprobă Situația amplasării masei lemnoase pentru Borderou 2019, fond forestier
oraș Ianca, potrivit anexei nr.4.

Art.5.-(1) Se aprobă preţurile de valorificare a materialelor lemnoase din pădurile aflate în
domeniul public al orașului oraşului Ianca, pentru anul 2019, potrivit anexei nr.5.

(2) În conformitate cu prevederile Contractului de administrare nr.2620/1/08.05.2017 și a
legislației în domeniu, Ocolul Silvic Ianca este împuternicit să efectueze lucrările de
întreținere, pază și administrare a pădurilor aflate în domeniul public al orașului Ianca, potrivit
amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-2024, inclusiv operațiunile de
valorificare a materialelor lemnoase, în prezența și cu recepția reprezentanților împuterniciți
ai proprietarului.

Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Art.7.-Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Radian STĂNCULESCU Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.12/28.02.2019                                                                                                             Pagina 2 din 2



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

Anexa nr.5 la H.C.L.nr.12/28.02.2019

P R E Ţ U R I L E
de valorificare a materialelor lemnoase din pădurile aflate în domeniul public al orașului

oraşului Ianca, pentru anul 2019

I.-PRODUSE PRINCIPALE (Material lemnos rezultat în urma exploatării în masă și la vârsta
de exploatabilitate, la maturitate)

SPECIA CATEGORIA LEI/MC, INCLUSIV T.V.A.

SALCÂM
Lemn de lucru 370
Lemn de foc 350
Lemn de foc, vârfuri 100

ULM
Lemn de lucru 200
Lemn de foc 150
Lemn de foc, vârfuri 90

PLOP
Lemn de lucru 200
Lemn de foc 170
Lemn de foc, vârfuri 80

II.-PRODUSE SECUNDARE (Material lemnos rezultat în urma lucrărilor de conducere a
arboretelui, arbori uscați, arbori care nu mai sunt necesari în arboretele principal, rău
conformați sau din specii nedorite în compoziția țel)

SPECIA CATEGORIA LEI/MC, INCLUSIV T.V.A.

SALCÂM
Lemn de lucru 250
Lemn de foc 210
Lemn de foc, vârfuri 90

DIVERSE TARI
Lemn de lucru 160
Lemn de foc 130
Lemn de foc, vârfuri 80

STEJAR
Lemn de lucru 220
Lemn de foc 190
Lemn de foc, vârfuri 80

P R I M A R, Șef Serviciu financiar contabil

Fănel George CHIRIȚĂ Georgiana  TURCU

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA



H O T Ă R Â R E A Nr.13
din 28 februarie 2019

privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 28 februarie
2019;

Având în vedere :
►dispoziţiile art.13 lit.a) şi art.14 lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr.481/2004 privind

protecţia civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.6 alin.(1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a

riscurilor, aprobată prin Ordinul M.A.I. nr.132/2007;
►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de

urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din
cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca,
aprobat prin H.C.L.nr.27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit
raportului şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

(2).-Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca,
actualizat cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aprobate potrivit alin.(1), este
prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de
preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă.

Art.3.-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.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Radian STĂNCULESCU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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H O T Ă R Â R E A   Nr.14
din 28 februarie 2019

privind: aprobarea Strategiei de  dezvoltare a serviciilor  sociale  la nivelul oraşului Ianca pentru perioada
2019-2024 și a Planului local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;
Având în vedere:
►dispozițiile art.112 alin.(3) lit.a) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările

ulterioare;
►dispozițiile art.3 alin.(2) lit.a) și b) și art.5 din Anexa nr.2 la H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea

regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

►măsurile nr.1 și 2 din Procesul verbal de control nr.2/16.01.2019 încheiat de echipa de inspecție a
Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Brăila, potrivit cărora până la termenul limită de 30 martie
2019 trebuie aprobate Strategia de  dezvoltare a serviciilor  sociale  la nivelul oraşului Ianca și Planul anual
de acţiune privind serviciile sociale acordate;

►corespondența realizată cu Consiliului Județean Brăila pe tema emiterii avizului consultativ asupra
Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate;

►referatul de aprobare al primarului, raportul direcției de asistență socială și raportul comisiei de
specialitate 3 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a.) pct. 2, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- Se aprobă Strategia de  dezvoltare a serviciilor  sociale  la nivelul oraşului Ianca, pentru perioada
2019-2024, conform Anexei nr.1.

Art.2.- Se aprobă Planului local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2019 la nivelul
oraşului Ianca, conform Anexei nr.2.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și Direcția de asistență
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

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

Art.5.-Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Radian STĂNCULESCU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA 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
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Anexa nr.1 la H.C.L. Nr.14/28.02.2019

STRATEGIA
DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL ORAŞULUI IANCA, JUDEŢUL BRĂILA

pentru perioada 2019-2024

Capitolul I - Consideraţii generale.
Urmare modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei orașului Ianca, în comportamentul

general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, se impune elaborarea unei
strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul localității, pentru perioada 2019-2024 şi a unui
Plan de acţiune pentru implementarea acesteia.

Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul U.A.T.Oraș Ianca, pentru perioada 2019-
2024 a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. a) din Legea asistenţei sociale nr.
292/2011, în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivel național și judeţean.

Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, denumită în continuare
Direcție, îşi asumă obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de atribuţii şi
competenţe, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor
din comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport
cost/beneficiu.
1. Definiţie

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a
răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii
situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi
creşterii calităţii vieţii.
2. Scop

Scopul strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit
să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri
foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane
defavorizate din U.A.T.Oraș Ianca.
3. Legislaţie
Prezenta Strategie şi Planul de acţiune corespunzător au fost elaborate cu respectarea legislaţiei în
vigoare, respectiv:
a) Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările

ulterioare;
c) Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;
d) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;
f) Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;
g) Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările

ulterioare;
h) Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare;
i) Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR
PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA 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
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Capitolul II - Principii şi valori
A. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor principii:
1. Universalitate
Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege. Prin acest drept este
recunoscut principiul accesibilităţii egale la serviciile sociale pentru cetăţenii comunei/oraşului/municipiului.
2. Obiectivitate şi imparţialitate
În acordarea serviciilor sociale se  asigură o atitudine obiectivă, neutră şi imparţială faţă de orice interes
politic, economic, religios sau de altă natură.
3. Eficienţă şi eficacitate
În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condiţiile pentru rezolvarea eventualelor situaţii de criză în
care se găseşte solicitantul, avându-se în vedere următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate şi
perioada de timp adecvate.
4. Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale
Acordarea de servicii sociale se bazează pe o evaluare completă şi complexă (unde este cazul) a nevoilor
solicitanţilor şi intervenţia asupra tuturor aspectelor problemelor de rezolvat.
5. Proximitate în furnizarea de servicii sociale
Serviciile sociale acordate se adaptează la nevoile comunităţii şi ale cetăţenilor orașului Ianca
6. Cooperare şi parteneriat
Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii sociale. Se va asigura
transferul şi monitorizarea beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte servicii sociale primare sau
specializate.
7. Orientarea pe rezultate
Serviciul public de asistenţă socială are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor
deservite, adresându-se celor mai vulnerabile categorii de persoane, acordarea lui făcându-se în funcţie de
veniturile şi bunurile acestora.
8. Îmbunătăţirea continuă a calităţii
Serviciul public de asistenţă socială se centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale şi pe
eficientizarea resurselor disponibile
9. Respectarea demnităţii umane
Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul
individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intectual, politic sau
economic.
10. Subsidiaritatea
Persoana care nu-şi poate asigura integral nevoile sociale beneficiază de intervenţia comunităţii locale, a
structurilor ei administrative sau asociative şi, implicit, a statului.
B. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori:
1. Egalitatea de şanse

Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale şi de
tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.

2. Libertatea de alegere
Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale
sociale.

3. Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane
Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp
independenţa şi individualitatea. Aceasta urmăreşte să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii
sociale pe baza principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu,
sunt fiinţe normale cu nevoi şi aspiraţii umane normale.

4. Transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale
Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de asistenţă socială,
precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale.
Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a putea fi parte integrantă în planificarea şi
furnizarea serviciilor sociale.

5. Confidenţialitatea
Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi rezonabile, astfel încât informaţiile care
privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul respectivelor persoane.
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Capitolul III - Obiective, grupul ţintă şi problemele sociale ale categoriilor cuprinse în grupul ţintă
a)-Obiectiv general
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil

să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal,
nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii orașului Ianca.

b)-Obiective specifice:
1. Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul

asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de
beneficiari);

2. Obiectiv specific 2: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date  care să cuprindă
date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională,
adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de
urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi
data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;

3. Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant
de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul orașului;

4. Obiectiv specific 4: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi
sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor
disponibile la nivelul orașului, iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare
la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale;

5. Obiectiv specific 5: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei
localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.

c)-La nivelul orașului Ianca a fost identificat un Grup ţintă (categorii de  beneficiari) după cum
urmează:

A. Copii şi familii aflate în dificultate;
B. Persoane vârstnice;
C. Persoane cu handicap;
D. Persoane defavorizate de etnie romă;
E. Persoane fără adăpost
F. Alte persoane în situaţii de risc social

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;
b) familii monoparentale;
c) familii tinere;
d) copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
e) victimele violenţei în familie;
f) copiii străzii.
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a) lipsa locuinţei;
b) lipsa actelor de identitate;
c) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
d) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
e) familii cu climat social defavorabil;
f) abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă;
g) probleme de sănătate;
h) dificultăţi în obţinerea unor drepturi.

B. Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
a) sănătatea precară;
b) venituri mici în raport cu necesităţile;
c) izolare, singurătate;
d) capacitatea scăzută de autogospodărire;
e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
f) un număr insuficient de locuri în Unitatea de Asistență Medico Socială Ianca;
g) nevoi spirituale;
h) lipsa locuinţei.
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C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
b) lipsa locurilor de muncă protejate;
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
d) atitudinea discriminatorie a societăţii;
e) situaţia materială precară;
f) absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap;
g) lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap.

D. Problemele sociale ale persoanelor defavorizate de etnie romă sunt:
a) sărăcia;
b) mentalitatea romilor cu privire la muncă şi educaţie;
c) sănătate;
d) familii dezorganizate;
e) lipsa actelor de identitate;
f) dificultate în obţinerea unui loc de muncă din cauza lipsei calificării;
g) condiţii improprii de locuit;
h) delicvenţă.

E. Persoane fără adăpost: copiii străzii, tinerii proveniţi din instituţiile de ocrotire socială, adulţii.
Probleme sociale ale persoanelor fără adăpost sunt:
a) lipsa locuinţelor;
b) lipsa locurilor de muncă;
c) sănătate precară;
d) lipsa educaţiei;
e) dependenţa de alcool şi de droguri;
f) lipsa de informare;
g) neacceptarea situaţiei în care se află.

Tipuri de servicii sociale
Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în

funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari.
Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu
situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia.

Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul orașului care vor fi acordate beneficiarilor cuprinşi în
Grupul ţintă, în intervalulul 2019-2024, sunt:
a) După scopul serviciului: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale

persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie socială etc.;
b) După categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei, persoanelor cu

dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, persoanelor fără adăpost, persoane cu
diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc.,
victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură
educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate, aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune,
persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor din comunităţi izolate, şomerilor de lungă durată, precum şi
servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor;

c) După regimul de asistare:
c1) servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe

protejate, adăposturi de noapte etc.;
c2) servicii sociale fără cazare, centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine sociale,

servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţă sociale;
d) După locul de acordare serviciile sociale se asigură:

d1) la domiciliul beneficiarului;
d2) în centre de zi;
d3) în centre rezidenţiale;
d4) la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
d5) în comunitate;

e) După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice sau private;
f) După regimul de acordare, în regim normal şi regim special:
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f1) servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale;
f2) servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează măsurile

preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale, care vor fi accesate de
beneficiar doar în condiţiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane dependente de droguri, alcool,
prostituate, victime ale violenţei în familie etc. Serviciile acordate în regim special pot fi furnizate fără a
încheia contract cu beneficiarii;

f3) categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială.
Capitolul IV - Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei
Întrucât prezenta Strategie este concepută pe o perioadă de 5 ani, obiectivul general şi obiectivele specifice
stabilite vor fi atinse treptat, în funcţie de priorităţi, pe baza următorului Plan de acţiune:

PLAN DE ACŢIUNE
în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului Ianca,

judeţul Brăila, pentru perioada 2014-2020
Obiectiv general
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil

să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal,
nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii orașului Ianca
Obiective specifice Activităţi/acţiuni/măsuri Termen Responsabili

Obiectiv specific 1:

Implementarea unitară şi
coerentă a prevederilor

legale din domeniul
asistenţei sociale, corelate
cu nevoile şi problemele
sociale ale Grupului ţintă

(categoriilor de beneficiari)

Colectarea informaţiilor necesare identificării
sau actualizării nevoilor sociale la nivelul
orașului Ianca

2019
Direcția de
Asistență
Socială

Constituirea categoriilor de beneficiari de
servicii sociale la nivelul orașului Ianca,
repartizaţi în funcţie de tipurile de servicii
sociale reglementate de lege

2019
Direcția de
Asistență
Socială

Asigurarea şi urmărirea încadrării în
standardele de cost şi de calitate pentru
serviciile sociale acordate, cu respectarea
prevederilor legale

Anual Primarul
orașului Ianca

Obiectiv specific 2:

Înfiinţarea şi actualizarea
continuă a unei Baze de
date  care să cuprindă
date privind beneficiarii
(date de contact, vârstă,
nivel de pregătire şcolară
şi profesională, adrese de
domiciliu etc.), date privind

indemnizaţiile acordate
(ajutoare sociale, ajutoare

de urgenţă, ajutoare
pentru încălzire, ajutoare

materiale, alocaţii de
susţinere etc.), cuantumul
şi data acordării acestora,
precum şi alte informaţii

relevante pentru
completarea Bazei de

date

Măsuri de facilitare a accesului persoanelor
aflate în grupul ţintă în acordarea ajutoarelor
financiare, materiale şi medicale pentru
situaţiile reglementate de lege: ajutoare sociale,
ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire,
ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.

Lunar

Primarul
orașului Ianca/

Direcția de
Asistență
Socială

Crearea unei evidenţe informatizate (fişiere,
foldere, tabele centralizatoare etc.) care să
cuprindă toate informaţiile referitoare la
beneficiarii de servicii sociale

Semestrul
I

2019

Direcția de
Asistență
Socială

Completarea acestor documente pe zile, luni,
ani. Centralizarea datelor, verificarea şi
corelarea cu evidenţele numerice, financiare
din compartimentele contabilitate, resurse
umane. Semestrul

II 2019
Direcția de
Asistență
Socială

Actualizarea continuă a întregii Baze de date Lunar
Direcția de
Asistență
Socială
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Obiectiv specific 3:
Înfiinţarea şi

implementarea unui
sistem armonizat, integrat
şi performant de furnizare
a tuturor categoriilor de
servicii sociale la nivelul

U.A.T. Oraș Ianca

Organizarea pentru copii, la nivelul Direcției sau
cu sprijinul unor structuri publice sau private
(ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) a următoarelor
tipuri de acţiuni: prevenirea abuzului, neglijării,
exploatării şi a oricăror forme de violenţă
asupra copilului sau de separare a copilului de
părinţii naturali, prevenirea malnutriţiei şi
îmbolnăvirilor, informarea părinţilor şi a copiilor
cu privire la alimentaţia celor mici, inclusiv cu
privire la avantajele alăptării, igienei şi
salubrităţii mediului înconjurător, verificarea
periodică a tratamentului copiilor care au fost
plasaţi pentru a primi îngrijire, protecţie sau
tratament, dezvoltarea, în unităţile şcolare, de
programe de educaţie a copiilor pentru viaţă,
inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în
vederea prevenirii contactării bolilor cu
transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor

2020

Primarul
orașului Ianca/

Direcția de
Asistență
Socială

Organizarea pentru tineret, la nivelul Direcției
sau cu sprijinul unor structuri publice sau
private (ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.), a
următoarelor tipuri de acţiuni: de încurajare a
activităţii de voluntariat în rândul tinerilor în
domenii de intres public, conform legii, de
consultanţă gratuită în domeniul planificării
familiale pentru tinerele familii, de asigurare a
cadrului legal pentru accesul tinerilor la
programele de educaţie pentru sănătate, pentru
tratament gratuit al tinerilor suferinzi de boli
cronice, pentru asistenţă medicală gratuită
tinerilor care urmează o formă de învăţământ
autorizată sau acreditată, conform legii, precum
şi promovarea unor măsuri de reintegrare
socială a tinerilor dependenţi de alcool, droguri
sau alte substanţe nocive etc.

2021

Primarul
orașului Ianca/

Direcția de
Asistență
Socială

Organizarea pentru persoanele vârstei a treia,
la nivelul Direcției, sau cu sprijinul unor structuri
publice sau private (ONG-uri, fundaţii, asociaţii
etc.) a următoarelor tipuri de acţiuni: de
asigurare şi dezvoltare a serviciilor comunitare
pentru persoanele vârstnice prin îngrijire
temporară sau permanentă la domiciliu, îngrijire
temporară sau permanentă în cămine pentru
persoane vârstnice, precum şi facilitarea
accesului acestora în centre de zi, cluburi
pentru vârstnici, case de îngrijire temporară,
apartamente sau locuinţe sociale etc.

2022

Primarul
orașului Ianca/

Direcția de
Asistență
Socială

Obiectiv specific 4:
Realizarea unor

parteneriate cu alte
autorităţi sau instituţii

publice, ONG-uri, centre
sociale etc., adaptate

nevoilor sociale şi
resurselor disponibile la

nivelul orașului

Stabilirea şi publicarea programului anual
propriu pentru acordarea de finanţări
nerambursabile, potrivit Legii nr. 350/2005, cu
modificările şi completările ulterioare

2022

Primarul
orașului Ianca/

Direcția de
Asistență
Socială

Elaborarea procedurilor de selecţie a
proiectelor de parteneriat, potrivit legii 2023

Primarul
orașului
Ianca
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Obiectiv specific 4:
Realizarea unor

parteneriate public-public,
public-privat cu alte

autorităţi sau instituţii
publice, ONG-uri, centre

sociale etc., adaptate
nevoilor sociale şi

resurselor disponibile la
nivelul orașului, iniţiate şi
realizate după efectuarea

unor studii de piaţă
referitoare la nevoile
sociale şi priorităţile

generale ale comunităţii
locale

Parcurgerea procedurilor de selecţie:
publicarea anunţului de participare, înscrierea
candidaţilor, prezentarea propunerilor de
proiecte, verificarea eligibilităţii şi îndeplinirii
condiţiilor tehnice şi economice etc.

2023

Primăria
orașului Ianca/
Reprezentanţi
ai furnizorilor

de servicii
sociale

Evaluarea proiectelor în conformitate cu
criteriile generale şi specifice de evaluare şi
încheierea contractelor de parteneriat

2023

Primăria
orașului Ianca/
Reprezentanţi
ai furnizorilor

de servicii
sociale

Încheierea contractelor şi implementarea
proiectelor în parteneriat cu autoritatea/
instituţia/furnizorul privat desemnat câştigător în
urma selecţiei

2024

Primăria
orașului Ianca/
Reprezentanţi
ai furnizorilor

de servicii
sociale

Iniţierea şi ulterior implementarea unor proiecte
cu finanţare externă în domeniul asistenţei şi
serviciilor sociale locale, care urmează a fi
accesate din fondurile europene repartizate în
exerciţiul bugetar 2021-2028

2022

Primăria
orașului Ianca/
Reprezentanţi
ai furnizorilor

de servicii
sociale

Obiectiv specific 5:
Dezvoltarea unor atitudini
proactive şi participative în
rândul populaţiei localităţii

şi a beneficiarilor de
servicii sociale

Informare şi consiliere a locuitorilor orașului în
orice domeniu de interes al serviciilor şi
măsurilor sociale

Permanent
Primarul
orașului
Ianca

Măsuri de implicare a asistenţilor medicali
comunitari şi a medicilor de familie din localitate
în programele de prevenire a stării de sănătate
a populaţiei

2019
Primarul
orașului
Ianca

Organizarea de grupuri de informare pe diverse
tematici, în vederea reducerii riscului de abuz,
neglijare, pentru orice persoană aflată în
dificultate

2033
Primarul
orașului
Ianca

Organizarea unor întâlniri periodice, la care vor
participa personalul Direcției, partenerii,
reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii,
alte persoane cu pregătire şi expertiză în
domeniul serviciilor sociale, alţi invitaţi, unde
vor fi prezentate problemele personale sau de
grup ale comunităţii

Anual
Primarul
orașului
Ianca

Programe de sprijin pentru copiii şi tinerii de
etnie romă în vederea urmării unei forme de
învăţământ, şi de suport pentru cei care sunt
identificaţi că posedă calităţi deosebite

2020

Primarul
orașului
Ianca/

Reprezentanţi
ai comunităţii

de romi

Obiectiv specific 6:
Dezvoltarea serviciilor

sociale
Înființarea unui Centrul de primire în regim de

urgență, cod serviciu social 8790CR-VD-I, 2021
Consiliul local

și Primarul
orașului Ianca
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În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 şi în
concordanţă cu Planul de acţiune de implementare a Strategiei pentru perioada 2019-2024, anual se va
elabora un Plan de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
local. Acest Plan de acţiune va cuprinde date privind: numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile
sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a
serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare.

Capitolul V - Monitorizarea şi evaluarea strategiei

Monitorizarea strategiei
Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite de Direcție. Raportul

anual va fi structurat astfel:
1. Stadiul în care se află diversele activităţi/acţiuni/măsuri programate pentru anul în care se face

raportarea;
2. Problemele/greutățile întâmpinate;
3. Revizuirea/ajustarea activităţilor/acţiunilor/măsurilor, acolo unde este cazul;
4. Timpul estimat pentru îndeplinirea activităţilor/acţiunilor/măsurilor revizuite/ajustate;
5. Alte aspecte.

La finalizarea implementării Strategiei se va întocmi un Raport final, separat de cel aferent anului
2024

Evaluarea strategiei
Strategia va fi evaluată anual prin intermediul:
1. rapoartelor anuale de monitorizare, care vor fi date publicităţii prin afişare la sediul Primăriei, pe

site-ul acesteia şi aduse la cunoştinţă tuturor celor interesaţi.
2. unor Rapoarte intermediare de monitorizare, întocmite ori de câte ori intervin modificări

legislative sau de altă natură, care impun elaborarea acestora. De asemenea, Rapoartele
intermediare vor fi date publicităţii prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul acesteia şi aduse la
cunoştinţă tuturor celor interesaţi;

3. organizarea unor întâlniri anuale, la care vor participa personalul, pertenerii, reprezentanţi ai
beneficiarilor şi ai comunităţii, alte persoane cu pregătire şi expertiză în domeniul serviciilor
sociale, alţi invitaţi, unde vor fi comunicate şi evaluate rezultatele implementării Strategiei.
Aceste întâlniri se vor finaliza prin întocmirea, de către persoana nominalizată din cadrul
Direcției, a unui proces-verbal în care se vor consemna toate informaţiile comunicate, toate
luările de cuvânt şi care va fi semnat de toţi participanţii;

4. raportul-final întocmit la finalizarea implementării Strategiei, în anul 2024.

Implementarea  Strategiei se va face cu participarea tuturor compartimentelor aparatului de
specialitate al Primarului orașului Ianca, a partenerilor, a beneficiarilor şi a altor factori interesaţi din
comunitate şi judeţ.

Monitorizarea şi evaluarea Strategiei se vor face la nivelul Direcției.
În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative, sau cu

modificările intervenite în contextul social, economic, cultural, Strategia poate fi revizuită sau completată ori
de câte ori este necesar.

P R I M A R

Fănel George CHIRIȚĂ



Anexa nr.2 la H.C.L.Nr.14/28.02.2019

PLAN DE ACŢIUNE
privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului Ianca, județul Brăila,

în anul 2019

Obiectivul general

Înființarea şi dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul localității, capabil să asigure
incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare
şi dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii orașului Ianca în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3)
lit. b) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011.

Planul anual de acțiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a sistemului de asistenta socială,
date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru
a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanțare,
propuneri elaborate de Direcția de asistență socială pentru dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor
locale ale orașului Ianca.

Grupuri țintă
Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin Planul anual de

acțiune:
A. Copii şi familii aflate în dificultate;
B. Persoane vârstnice;
C. Persoane cu handicap;
D. Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
E. Persoane fără adăpost
F. Alte persoane aflate în risc social

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale

Serviciile sociale existente la nivel local
1. Venitul minim garantat

Începând cu data de 01 ianuarie 2011, plata ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001,  se
efectuează de către Agenția Județeană pentru Plăți şi Inspecție Socială Brăila. La sfârșitul anului 2018 se
aflau în plată 214 dosare având un număr total de 328 persoane.

Din fondurile de la bugetul local se plătesc ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru
beneficiarii ajutorului social, suma necesară privind plata acestora va fi prevăzută și în bugetul anului 2019.

2. Indemnizația şi plata asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav
Se acordă conform prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecția şi promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 794/2002
privind aprobarea modalităților de plată a indemnizației cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai
copilului cu handicap grav, precum şi adultul cu handicap grav sau reprezentantului său legal.

În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituției noastre este de a monitoriza atribuțiile şi
obligațiile ce le revin asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situației
acestora, astfel încât aceștia să primească îngrijire specială la nivelul la care situația o cere.
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Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, psihice, mentale
sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de
protecție în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în
baza evaluării socio - psiho - medicale, la un asistent personal.

În cursul anului 2018 un număr de 90 persoane cu handicap grav au beneficiat de drepturile
prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatului emis de Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecția Copilului din subordinea
Consiliului Județean Brăila, sumele necesare plății acestor drepturi fiind prevăzute în bugetul local în
cuantum de 1.892.850 lei. .

In prezent în evidența Primăriei orașului Ianca sunt un număr de 48 asistenți personali ai persoanelor
cu handicap grav si 42 indemnizații de însoțitori. Şi în bugetul anului 2019 vor fi prevăzute sumele necesare
plății indemnizației pentru însoțitor şi a asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav.

3. Ajutoarele de urgență şi ajutoarele de înmormântare
Ajutoarele de urgență şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii nr. 416/2001,

actualizată, respectiv în baza HCL nr.13/2014 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se pot
acorda ajutoare sociale de urgență.

În anul 2018 a fost acordate un număr total de 16 ajutoare de urgență în cuantum de 12.400 lei.
4. Alocația pentru susținerea familiei

Alocația pentru susținerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru
susținerea familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca formă de sprijin pentru familiile
cu venituri reduse, respectiv cu un venit pe membru de familie de până la 530 lei, care au în îngrijire copii în
vârstă de până la 18 ani. În anul 2018 au fost în plată în medie un număr de 198 de dosare. Sumele necesare
plății acestor drepturi se asigură de la Bugetul de Stat prin Agenția Județeană de Plăți şi Inspecție Socială,
Brăila. În prezent un număr de 213 familii beneficiază de alocație pentru susținerea familiei.

5. Ajutorul pentru încălzirea locuinței
Conform O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială în protecție socială în perioada

sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012, cu modificările si completările ulterioare, ajutorul pentru
încălzirea locuinței se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor cu venituri reduse.

În anul 2018 au fost depuse un număr de 41 cereri pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și 4
cereri pentru încălzirea locuinței cu energie electrică la care ajutorul s-a făcut prin deducerea sumelor din
facturi. De asemenea am avut 228 cereri pentru ajutorul de încălzire cu lemne și cărbuni, din care 215 de la
beneficiarii de ajutor social cu suma totală de 63.220 lei și 23 de la alți beneficiari cu suma de 5.231 lei.

6. Protecția copilului
În baza Legii nr. 272/2004, privind protecția şi promovarea drepturilor copilului sunt propuse diverse

măsuri de protecție, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere specializată la domiciliul părinților,
instituționalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale minorilor care au beneficiat de măsură de
protecție. Propunerile sunt înaintate Direcției Generale de Asistenta Socială şi Protecția Copilului a județului
Brăila, care analizează situația minorilor şi instituie o măsură de protecție specifică fiecărui caz în parte.

Trimestrial, minorii cere se află cu măsură de protecție specială, respectiv plasament  familial, sunt
monitorizați prin întocmirea unui raport de vizită. Minorii care se află cu măsură de supraveghere
specializată sunt monitorizați periodic în familiile lor naturale în vederea prevenirii unor viitoare fapte
antisociale.

7. Servicii acordate victimele violenței în familie şi familiilor în care se află copii cu risc de
abandon școlar

Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajatul Direcției de Asistenţă
Socială din cadrul Primăriei orașului Ianca cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale a victimelor violenței
în familie precum şi a copiilor aflați în situații de risc de abandon școlar.

8. Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate se realizează în conformitate cu
prevederile Hotărârii de Guvern nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de
creștere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot
beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale
de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al
documentelor elaborate de către acestea. Realizarea procedurii de delegare a autorităţii părintești de către
părinţii care urmează să plece la muncă în străinătate (aplicabilă în situația în care ambii părinți sau
părintele care exercită singur autoritatea părintească  sau la care locuiește copilul urmează să plece la
muncă în străinătate).



Pentru anul 2019 Primăria orașului Ianca, prin Direcția de Asistenţă Socială, îşi propune următoarele
obiective generale:

Obiectiv  1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce privește activitățile de asistență socială în orașul
Ianca:
- Înființarea şi actualizarea continuă a unei evidențe cu date care să cuprindă informații privind

beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire, adresa de domiciliu), date privind indemnizațiile
acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgență, ajutoare pentru încălzire, alocații de susținere, etc.),
cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informații relevante pentru actualizarea acestor evidențe.

Obiectiv 2. Eficientizarea activității privind acordarea prestațiilor sociale care intră în atribuțiile Direcției
de Asistenţă Socială:
- Stabilirea sarcinilor
- Actualizarea procedurilor de lucru

Obiectiv 3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcție de nevoile identificate:
- Identificarea nevoilor prin consultarea cu parteneri, reprezentanții beneficiarilor şi alți factori

interesați din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective comune
în acest sens;
- Folosirea experienței acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii

sociale, în stabilirea unor obiective concrete;
- Referirea cazurilor spre instituții sau organizații, furnizarea de servicii sociale sau de altă natură,

pentru a asigura continuitatea intervenției.
Obiectivul 4. Îmbunătățirea continuă a serviciilor sociale:

- Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunității, prin calificarea continuă
a personalului;
- Evaluarea continuă  a nevoilor de formare profesională a acestora;
- Monitorizarea şi evaluarea continuă a calității serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în

acest sens;
- Implicarea comunității locale în susținerea şi dezvoltarea activităților derulate.

Obiectiv 6. Promovarea prevenției ca măsură de importanță majoră în activitatea de asistenţă socială:
- Identificarea persoanelor aflate în situații de risc social;
- Informarea şi consilierea persoanelor aflate în risc social;
- Implicarea partenerilor şi a altor factori interesați din comunitate în activități de prevenție.

Monitorizarea
Monitorizarea Planului anual de acțiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcție de acești

indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care le-au stabilit.
Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acțiune sunt autoritățile

administrației publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de atribuţii.
Indicatori
Indicatorii folosiți în scopul monitorizării au fost stabiliți în funcție de acțiunile propuse în Planul anual

de acțiune pentru anul 2019.
Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii indicatorii:

- Prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială;
- Existența unei baze de date privind beneficiarii serviciilor sociale de informare şi consiliere;
- Realizarea unui studiu privind situația beneficiarilor de servicii sociale.

Aplicarea Planului anual de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor
beneficiarilor de asistență socială, așa cum este prevăzut şi stabilit în legislația în vigoare.

Atingerea obiectivelor din planul anual de acțiune privind măsurile sociale şi măsurile de asistență
socială se realizează conform bugetului de venituri şi cheltuieli în care sunt cuprinse investițiile şi sumele
alocate pentru Direcția de asistență socială în anul 2019.

P R I M A R Direcția de Asistenta Socială
Consilier superior

FANEL GEORGE CHIRITA Caraman Emilia



H O T Ă R Â R E A   Nr.15
din 28 februarie 2019

privind: aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului din domeniul privat al orașului administrat
de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, înscris în Cartea Funciară nr.75218,
precum și atribuirea în folosinţă gratuită a Lotului 2 Consiliului Județean Brăila în vederea
amenajării sediului Serviciului de întreținere a drumurilor județene.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
februarie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.3263/18.02.2019 a Consiliului Județean Brăila, prin care se solicită punerea

la dispoziție a unui teren în suprafață de până la 5.000 mp, situat în intravilanul orașului Ianca
și aparținând domeniului public sau privat administrat de Consiliul Local Ianca, în vederea
amenajării sediului Serviciului de întreținere a drumurilor județene din cadrul Direcției Tehnice
și Lucrări Publice;

►bunele relații de colaborare și cooperare statuate între Consiliul Local Ianca și Consiliul
Județean Brăila, concretizate în nenumărate asocieri pentru cofinanțarea unor proiecte de
interes local, coroborate însă și cu oportunitatea înființării sediului Serviciului de întreținere
din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice în orașul Ianca, cu avantajele ce decurg de aici
în perspectiva întreținerii celor două drumuri județene Ianca-Șuțești și Ianca-Bordei Verde;

►disponibilitatea unui astfel de teren adecvat scopului propus, aparținând domeniul
privat administrat de consiliul local, situat la extremitatea intravilanului orașului Ianca,
str.Școlii nr.2A, înscris în Cartea Funciară nr.75218, care necesită însă o dezlipire pentru a
putea fi atribuită suprafața solicitată Consiliul Județean Brăila;

►dispoziţiile art.25 alin.(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.23 lit.e),
art.132 alin.(1) și art.135 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de
cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu modificările şi
completările ulterioare;

►dispozițiile art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.555 alin.(1) și art.2146 și
următoarele din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil;
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►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă dezlipirea în două loturi a terenului din domeniul privat al orașului
administrat de consiliul local în suprafață totală de 13.049 mp, situat în orașul Ianca, str.Școlii
nr.2, înscris în Cartea Funciară nr.75218, după cum urmează:

a)- Lotul 1, având suprafața de 8.049 mp, cu numărul cadastral 75240, având adresa
poștală: orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, județul Brăila;

b)- Lotul 2, având suprafața de 5.000 mp, cu numărul cadastral 75241, având adresa
poștală: orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, județul Brăila;

(2) Reprezentarea grafică a dezlipirii terenului este prevăzută în Planul de amplasament
şi delimitare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Cheltuielile ocazionate de întocmirea contractului în formă autentică și finalizarea
lucrării cadastrale de dezlipire potrivit alin.(1), se finanțează din bugetul local.

Art.2.-(1) Se atribuie în folosinţă gratuită Consiliului Județean Brăila, pe termen limitat,
terenul în suprafață de 5.000 mp-Lotul 2, în vederea amenajării sediului Serviciului de
întreținere a drumurilor județene din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice.

(2) Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului se face pe o perioadă de 25 ani, prin contract
de comodat întocmit în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de dezlipire în formă
autentică, urmând a fi utilizat doar în scopul pentru care  se face împrumutul de folosință.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului, care se împuternicește să semneze contractul de comodat, contractul de dezlipire
și protocolul de predare-primire a terenului.

Art.5.-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.45 alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Radian STĂNCULESCU                                                            Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.16
din 28 februarie 2019

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul anului 2019, pentru
obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul
Ianca, județul Brăila››, ca urmare a punerii în aplicare a unor noi prevederi legale fiscale.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
februarie 2019;

Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.75/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, actualizați la data de 1 octombrie 2018, ca urmare a finalizării procedurilor de
achiziţie publică și a emiterii autorizației de construire pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››;

►influențele intervenite asupra cheltuielilor de personal în domeniul construcțiilor,
determinate în principal de creșterea salariului minim pe economie potrivit prevederilor art.71-
alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene;

►adresa nr.21748/11.02.2019 a Direcției Generale de Dezvoltare Regională și
Infrastructură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin care
se solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ‹‹Reabilitarea rețelei de
străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, actualizați la nivelul anului
2019 ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G.nr.114/2018, precum și încheierea actului
adițional la Contractul de lucrări nr.20603/162/12.10.2018;

►adresele nr.95/15.02.2019 și nr.109/20.02.2019 ale S.C.Oyl Company S.R.L. Slobozia
- constructorul obiectivului ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul
Ianca, județul Brăila››, prin care solicită la rându-i actualizarea valorii Contractului de lucrări
nr.20603/162/12.10.2018 ca urmare a noilor modificări legislative;

►dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.e) din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
Naţional de Dezvoltare Locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, respectiv ale art.10 alin.(5) și
(7) și art.12 alin.(5) din Normele metodologice privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013, cu modificările şi completările
ulterioare;
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►dispoziţiile art.10 alin.(4) și (7) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;

►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările
ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă- cu Devizul General actualizat la nivelul anului 2019, precum și raportul
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.d) şi alin.6 lit.a) pct.13, art.45 alin.(2) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizați la nivelul anului 2019, pentru
obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul
Ianca, județul Brăila››, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de
Dezvoltare Locală-Etapa a II a, conform Anexei - Deviz General care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

(2) Bugetul total al obiectivului este de 13.134.464,12 lei (C+M 12.327.287,12 lei), din care
suma de 12.723.557,12 lei de la bugetul de stat și suma de 410.907 lei de la bugetul local,
toate valorile fiind cu T.V.A.

Art.2.-Se aprobă cofinanțarea obiectivului nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în
satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila›› cu suma de 410.907 lei din bugetul
local, precum și a celorlalte cheltuieli neeligibile care vor apărea pe parcursul derulării
lucrărilor.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului, care  va semna actele adiționale la contractele de lucrări și de finanțare .

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.45 alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Radian STĂNCULESCU Alexandru STERIAN
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