
H O T Ă R Â R E A   Nr.7
din 14 februarie 2020

privind: alegerea președintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
14 februarie 2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
14 februarie 2020;

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

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată
prin O.U.G. nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Domnul consilier local Ștefan-Marcel MITREA este ales președinte de şedinţă
al Consiliului local al oraşului Ianca din data de 14 februarie 2020, care va semna
hotărârile adoptate în această ședință, procesul verbal al ședinței, precum şi orice alte
documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului
președinte de ședință.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.123 alin.(1) și art.139
alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.8
din 14 februarie 2020

privind: însușirea Procesului verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii pe anul 2018, precum și
aprobarea Listei cuprinzând obiectele de inventar din domeniul privat al orașului propuse pentru casare de
către comisia de inventariere.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14 februarie 2020;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.6/31.01.2019 privind însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor care

alcătuiesc domeniul public al oraşului Ianca, județul Brăila, cu modificările și completările ulterioare;
►Procesul verbal nr.12469/26.03.2019 de valorificare a rezultatelor inventarierii pe anul 2018, întocmit

de comisia specială constituită prin Dispoziția primarului nr.659/13.12.2018, având ca anexă Lista cu
obiectele de inventar din domeniul privat al orașului propuse pentru casare;

►dispoziţiile art.8 din Legea contabilităţii nr.82/1991-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile art.23 alin.(2) lit.d) și h) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare ;

►prevederile pct.42 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2861/2009, cu
modificările şi completările ulterioare;

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

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a),
coroborate cu prevederile art.290 și art.357 alin.(4) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se însușește Procesul verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii pe anul 2018, potrivit Anexei
nr.1.

Art.2.-(1) Se aprobă Lista cuprinzând obiectele de inventar din domeniul privat al orașului, propuse pentru
casare de către comisia de inventariere, potrivit Anexei nr.2.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul financiar
contabil, cu respectarea procedurilor operaționale prevăzute de lege și de controlul managerial intern pentru
scoaterea din evidența contabilă a bunurilor prevăzute în Listă, scop în care se va constitui o comisie specială
de analiză, avizare și casare.

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

Art.5.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul

administrativ.
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H O T Ă R Â R E A  Nr.9
din 14 februarie 2020

privind: aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul 2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14 februarie 2020;
Având în vedere:
►dispozițiile art.5 alin.(4) și art.6 din Legea bugetului de stat nr.5/2020, coroborate cu prevederile art.1

alin.(2) lit.a), art.8, art.11, art.19 alin.(1), art.25, art.26 alin.(4), art.39 alin.(6) și art.41 din Legea finanţelor
publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.9/21.01.2020 privind repartizarea pe unități administrativ
teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru
proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe
care localitățile nu le pot finanța din venituri proprii sau din sumele alocate pentru echilibrare;

►Deciziile nr.1/10.01.2020 și nr.2/11.02.2020 ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila
privind repartizarea pe unităţi a administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local în anul 2020, respectiv a sumelor alocate din
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

►dispozițiile art.181 din Legea educaţiei fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora finanțarea sportului a devenit o prioritate națională și că autoritățile administrației
publice locale pot aloca la rândul lor sume nelimitate din bugetul anual pentru finanțarea activităților sportive
pe plan local, coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr.664/2018 privind
finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;

►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, astfel că și în anul 2020 se poate asigura finanțarea acestuia
în conformitate cu prevederile actelor normative adoptate în domeniu;

►dispoziţiile art.11 alin.(1), (2) și (4) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.458 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.
nr.63/2019;

►dispoziţiile art.5 alin.(1) și (11) din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative
de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată prin Legea nr.247/2002,
cu modificările şi completările ulterioare;

►prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr.1360/2019, emis
în aplicarea prevederilor art. III alin.(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

►adresa Instituției Prefectului nr.5199/17.04.2019 privind comunicarea numărului maxim de posturi
pentru anul 2019, potrivit căreia orașului Ianca îi revin în total 99 de posturi, exclusiv posturile finanțate din
capitolele bugetare 66.00 și 68.00-sănătate și asistență socială, număr care se menține și în anul 2020;

►Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din
subordine aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.51/27.06.2019, conform adresei nr.23980/06.06.2019
a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la care nu mai sunt propuneri de modificări sau completări în
privința funcțiilor publice și care ar necesita un nou aviz, astfel că pot fi supuse aprobării în aceleași forme și
pentru anul 2020;
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►referatele directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Ianca, privind
fundamentarea bugetelor pentru finanțarea cheltuielilor de bază și complementare prevăzute la art.104,
alin.(2) lit.b)-d), art.105 alin.(2) şi art.111 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;

►dispoziţiile art.82 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, respectiv ale art.4 alin.(2) și art.19 din
Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat aprobate prin
Ordinul M.E.C.T.S.nr.5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile articolului unic din H.G.nr.666/2019 privind stabilirea cuantumului minim al burselor de
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu
frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020;

►adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a oraşului
Ianca privind comunicarea numărului burselor care se acordă elevilor din bugetul local, actualizate pentru
semestrul I al anului școlar 2019-2020 ca urmare a evoluției efectivelor de elevi și a rezultatelor la învățământ;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului şi avizul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.2 lit.b) și alin.4 lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

CAPITOLUL I –Dispoziţii generale

Art.1.-Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi cheltuielilor bugetului
oraşului Ianca, a structurii acestora pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, după caz, pentru anul 2020.

Art.2.-Estimarea veniturilor pentru anul 2020 a fost realizată pe baza exerciţiului bugetar şi a indicatorilor
economico-sociali din anul 2019, pe baza repartiţiei sumelor şi a cotelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, precum şi pe baza actelor normative prin care s-au reglementat sursele de venituri pentru
bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale.

Art.3.-Veniturile bugetare şi extrabugetare restante la 31.12.2019 se încasează şi se înregistrează în
bugetul orașului Ianca pe anul 2020, la aceleași capitole şi subcapitole.

Art.4.-Bugetul oraşului Ianca pentru anul 2020 se stabileşte la venituri și cheltuieli în sumă totală de
42.484.000 lei, din care 1.227.000 lei sunt venituri proprii.

CAPITOLUL II - Structura veniturilor şi a cheltuielilor
Secţiunea 1 - Venituri bugetare

Art.5.-Veniturile totale ale bugetului oraşului Ianca pe anul 2020 sunt în sumă de 42.484.000 lei şi se
prezintă astfel:

a)-cote și sume defalcate din impozitul pe venit.......................................................................7.027.000 lei
b)-impozite și taxe pe proprietate.............................................................................................3.920.000 lei
c)-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată....................................................................5.597.000 lei
d)-taxe pe utilizarea bunurilor.....................................................................................................770.000 lei
e)-venituri din proprietate………………….................................................................. ................510.000 lei
f)-subvenţii de la bugetul de stat …………….............................................................................. 596.000 lei
g)-sume alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală…………………………..…...14.000.000 lei
h)-sume alocate de Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțare proiecte……....................…..800.000 lei
i)-sume primite de la Uniunea Europeană aferente cadrului financiar 2014-2020…....…..…...1.000.000 lei
j)-venituri din autofinanțate.…………………............................................................2.745.000 lei, din care:
j.1-bugetul local………………………………………………………......………………….…………150.000 lei
j.2-bugetul Direcției Serviciilor Publice…………………………..………………………….…...…2.428.000 lei
j.3-bugetul Unității de Asistență Medico Socială….……………..…………..……………..….….…130.000 lei
j.4-bugetele unităților de învățământ…………………………………….…………………..….……..37.000 lei
k)-bugetul Unității de Asistență Medico Socială, din subvenție de la bugetul orașului.…....…1.400.000 lei
l)-venituri reportate din anii anteriori……………………………..……………….………….….….3.838.000 lei
m)-subvenții de la alte administrații (ANCPI) pentru lucrări de Cadastru Național.....................281.000 lei
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Secţiunea 2:- Cheltuieli bugetare
Art.6.-Cheltuielile totale ale bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2020 sunt în sumă de

42.484.000 lei, din care 17.736.000 lei cheltuieli de funcţionare, 4.145.000 lei cheltuieli din autofinanțare şi
20.603.000 lei cheltuieli de dezvoltare, repartizate astfel:

a)-autorităţi publice şi acţiuni externe.......................................................................................5.127.000 lei
din care fonduri externe nerambursabile........................................................................................1.000.000 lei

b)-alte servicii publice generale………………………..…………..................................................300.000 lei
c)-tranzacţii privind datoria publică: împrumuturi, comisioane și dobânzi…...............................300.000 lei
d)-ordine publică şi siguranţă naţională......................................................................................710.000 lei
e)-învăţământ..........................................................................................................................1.140.000 lei

din care tichete sociale pentru grădinițe..............................................................................................35.000 lei
f)-sănătate………………..………………………..…………...…………………………….…………135.000 lei
g)-cultură, recreere şi religie....................................................................................................1.493.000 lei
h)-asigurări şi asistenţă socială...............................................................................................4.800.000 lei
i)-locuinţe, servicii şi dezvoltare publică...................................................................................1.281.000 lei

din care finanțarea lucrărilor de cadastru național agricol extravilan................................................281.000 lei
j)-protecţia mediului.................................................................................................................1.050.000 lei
k)-transporturi..........................................................................................................................1.400.000 lei
l)-cheltuieli din autofinanțare ..................................................................................................4.145.000 lei

din care
l.1-Direcția Serviciilor Publice................................................................................................. .2.428.000 lei
l.2-Unitatea de Asistență Medico Socială………………..…….……………..…….....………..…1.530.000 lei
l.3 bugetul local…………………………….……………………..…..……………………………..….150.000 lei
l.4-bugetele unităților de învățământ……………………..…………………………………….…..….37.000 lei
m)-cheltuieli de dezvoltare din veniturile anului curent…………………….......................……16.765.000 lei
n)-cheltuieli de dezvoltare din veniturile anilor precedenți ………………….....………...………3.838.000 lei
Art.7.-(1) Bugetul orașului Ianca pe anul 2020, detaliat la venituri bugetare pe capitole şi subcapitole, iar

la cheltuieli bugetare pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexa nr.1.
(2) Bugetul din autofinanțare al orașului Ianca pe anul 2020 este prevăzut în anexa nr.2.
(3) Programul investiţiilor publice pe anul 2020, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, cu o valoare

totală de 20.603.000 lei,  este prevăzut în anexele nr.3 și 4.
Art.8.-Finanţarea  cheltuielilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de  stat se asigură  în limita sumei

de 2.006.000 lei, cu următoarea structură: 77.000 lei din bugetul local pentru cheltuieli de transport cadre
didactice; 901.000 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care: 689.000 lei din taxa pe valoarea adăugată,
175.000 lei din bugetul local și 37.000 lei din autofinanțare; 30.000 lei din taxa pe valoarea adăugată pentru
cheltuieli privind drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale; 134.000 lei din bugetul local pentru burse
elevi; 853.000 lei din bugetul local pentru cheltuieli de capital.

Art.9.-(1) Se aprobă bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2020, astfel:

Denumire indicatori Bugetul de stat
(Lei)

Bugetul local
(Lei)

Autofinanțare
(Lei)

Total
(Lei)

Venituri totale, din care: 475.000 753.000 8.300 1.236.300
Cheltuieli totale, din care: 475.000 753.000 *12.000 *1.240.000
Cheltuieli de transport - 47.000 - 47.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii 453.300 45.000 *12.000 *510.300
Cheltuieli privind drepturile copiilor
cu cerințe educaționale speciale 21.700 - - 21.700

Cheltuieli cu burse elevi - 98.000 - 98.000
Cheltuieli de capital - 563.000 - 563.000

*3.700 lei report din anii anteriori
(2) Bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2020, detaliat la venituri și cheltuieli

pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexele nr.5 și 6.
(3) Din sumele încasate din închirierea/concesionarea bazei materiale a învățământului, o cotă de 50%

se face venit la bugetul local, iar diferența de 50% se face venit la bugetul unității de învățământ.
(4) Directorul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, în calitate de ordonator terţiar de credite,

răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei hotărâri.
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Art.10.-(1) Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2020, astfel:

Denumire indicatori Bugetul de stat
(Lei)

Bugetul local
(Lei)

Autofinanțare
(Lei)

Total
(Lei)

Venituri totale, din care 244.000 486.000 4.153 734.153
Cheltuieli totale, din care: 244.000 486.000 *25.000 *755.000
Cheltuieli de transport 0 30.000 0 30.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii 235.700 130.000 *25.000 *390.700
Cheltuieli privind drepturile copiilor
cu cerințe educaționale speciale 8.300 - - 8.300

Cheltuieli cu burse elevi - 36.000 - 36.000
Cheltuieli de capital - 290.000 - 290.000

*20.847 lei report din anii anteriori
(2) Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2020, detaliat la venituri și cheltuieli

pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexele nr.7 și 8.
(3) Din sumele încasate din închirierea/concesionarea bazei materiale a învățământului, o cotă de 50%

se face venit la bugetul local, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul unității de învățământ.
(4) Directorul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca, în calitate de ordonator terţiar de credite,

răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei hotărâri.
Art.11.-(1) Se aprobă numărul și cuantumul burselor, care se acordă din bugetul local în anul financiar

2020 elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din U.A.T. Ianca, după cum urmează:

Unitatea de învăţământ
Burse sociale Burse de

studiu Burse de merit Burse de
performanţă

Nr. Cuantum
(lei)

Nr. Cuantum
(lei)

Nr. Cuantum
(lei)

Nr. Cuantum
(lei)

Liceul Teoretic
«Constantin Angelescu» Ianca 142 40 - - 43 60 - -

Liceul Tehnologic
«Nicolae Oncescu» Ianca 24 40 - - 46 60 - -

(2) Numărul burselor aprobate potrivit alin.(1) va fi revizuit la începutul anului școlar 2020-2021, ca
urmare a evoluției efectivelor de elevi și a rezultatelor la învățământ.

(3) Stabilirea beneficiarilor se face pe baza Criteriilor generale aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S. Nr.5576/
2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe baza criteriilor specifice aprobate de consiliile
de administrație ale unităților de învăţământ preuniversitar de stat.

(4) Bursele de merit se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii
examenului de bacalaureat, al examenului de certificare a calificării profesionale, precum şi pe perioada
pregătirii practice, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinație în bugetul local și în limita maximă
a cuantumului fiecărei burse stabilite potrivit alin.(1).

(5) Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, cu respectarea prevederilor
art.19 din Criteriile generale aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S.nr.5576/2011.

Art.12.-(1) Finanţarea cheltuielilor pentru Unitatea de Asistenţă Medico Socială Ianca din subordinea
Consiliului Local se asigură în limita sumei de 1.530.000 lei, din care 1.150.000 lei cheltuieli de personal,
380.000 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii.

(2) În bugetul Unității de Asistenţă Medico Socială sunt incluse și veniturile contractate cu Direcţia de
Sănătate Publică Brăila în sumă de 470.000 lei pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi
salariile personalului medical, precum și cele din contribuția persoanelor asistate în sumă de 130.000 lei.

Art.13.-(1) Ajutorul social de urgenţă şi ajutorul social comunitar, stabilit potrivit prevederilor Legii
nr.416/2001, se asigură în limita sumei de 30.000 lei, din venituri proprii.

(2) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei privind beneficiarii de ajutor social se asigură în limita sumei de
90.000 lei, din care 84.000 lei din taxa pe valoarea adăugată și 6.000 lei din subvenții.

Art.14.-Se aprobă pentru anul 2020 un număr total de 75 posturi de asistent personal al persoanei cu
handicap, cu încadrarea în limita sumei de 2.900.000 lei, inclusiv pentru indemnizațiile de însoțitor, din care
suma de 1.425.000 lei alocată de la bugetul de stat și 1.475.000 lei din venituri proprii.

Art.15.-Finanţarea cheltuielilor Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor se asigură
în limita sumei de 300.000 lei, din care 269.000 lei din venituri proprii și 31.000 lei din taxa pe valoarea
adăugată.
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Ar.16.-Finanţarea cheltuielilor pentru apărare civilă și poliția locală si se asigură în limita sumei de
710.000 lei din venituri proprii, în care este inclusă și suma pentru asigurarea normei de hrană, potrivit legii.

Art.17.-Se alocă suma de 950.000 lei pentru activitățile gestionate de Direcţia Serviciilor Publice Ianca
din subordinea Consiliului Local, respectiv pentru serviciile publice de salubrizare,  gestionarea câinilor fără
stăpân, administrarea spaţiilor verzi și achiziția de arbori ornamentali, întreținerea și funcționarea staţiei de
compost deşeuri biodegradabile  şi a bazei sportive ‹‹Ştefan Vrăbioru›› din orașul Ianca.

Art.18.-(1) Finanţarea cheltuielilor pentru cultură, culte, activităţi sportive, recreere şi tineret se asigură
în limita sumei de 1.493.000 lei din venituri proprii, din care pentru: Casa de cultură ‹‹Ion Theodorescu Sion››-
190.000 lei; Căminele culturale-50.000 lei; Biblioteca orăşenească ‹‹Georgeta Crainic››-63.000 lei; sprijinirea
cultelor-500.000 lei; finanțarea activităților/programelor sportive-450.000 lei, din care 50.000 lei pentru
cheltuieli materiale; activităţi cultural educative: Ziua femeii-20.000 lei; Zilele oraşului Ianca-120.000 lei;
cadouri pentru copii şi pomul de Crăciun-50.000 lei; editarea buletinului informativ anual-3.000 lei; memorialul
„Ion Gâță”-2.000 lei; finanțarea programelor cultural-sportive organizate de Asociația de prietenie „Ianca-La
Chapelle sur Erdre”-în limita sumei de 35.000 lei; editare cărți-10.000 lei;

(2) La același capitol se alocă suma de 1.800.000 lei pentru construirea Căminului cultural Plopu.
Art.19.-(1) În anul 2020, în cadrul programelor sportive ‹‹Promovarea sportului de performanţă›› și

‹‹Sportul pentru toți›› vor fi finanțate acțiunile cluburilor sportive din U.A.T. Ianca pentru participarea acestora
în Cupa României și în Ligile campionatul național/județean de fotbal, în limita sumei de 400.000 lei.

(2) Finanțarea activităților sportive prevăzute la alin.(1) se face în baza Regulamentului aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.34/25.04.2019, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului
nr.69/2000 și ale Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr.664/2018 privind finanţarea din fonduri
publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.20.-(1) Se aprobă pentru anul 2020 un număr total de 90 posturi pentru aparatul de specialitate al
primarului și serviciile publice din subordine înființate de consiliul local, în care sunt incluse și 16 posturi
finanţate din capitolele bugetare 66,00 - sănătate şi 68,00 - asigurări şi asistenţă socială.

(2) Organigrama cu numărul maxim de posturi, respectiv statul de funcţii cu centralizatorul acestora,
pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice din subordine înfiinţate de consiliul local
pentru anul 2019, sunt prevăzute în anexele nr.9 și 10.

Art.21.-(1) Se alocă suma de 56.600 lei pentru cursurile de pregătire profesională a funcţionarilor publici
și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

(2) Persoanele care vor urma cursurile de perfecționare profesională în anul 2020 vor fi stabilite prin
dispoziția primarului, cu încadrarea în suma alocată potrivit alin.(1)

Art.22.-Se aprobă normativele proprii de cheltuieli privind acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme,
consumul de carburanți, internet și telefonie, pentru anul 2020, potrivit anexei nr.11.

Art.23.-Se aprobă limitele salariilor brute de bază pentru funcțiile de execuție aferente funcționarilor
publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice
din subordine, aplicabile cu luna februarie 2020, potrivit anexei nr.12.

Art.24.-Primarul şi șeful serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului se
însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și răspund de încadrarea în nivelul maxim al
cheltuielilor de personal, precum şi de execuţia bugetară în ansamblul ei.

CAPITOLUL III – Dispoziţii finale
Art.25.-În intervalul dintre şedinţele consiliului local se împuterniceşte primarul, în calitate de ordonator

principal de credite, să repartizeze și să utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste prevederile iniţiale,
inclusiv sumele alocate sau retrase de la bugetul de stat, pe capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei
bugetare, cu obligația validării acesteia de către consiliului local la proxima ședință.

Art.26.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului general.

Art.27.-Anexele nr.1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Ștefan-Marcel MITREA Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.10
din 14 februarie 2020

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14 februarie 2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(2) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice

locale, cu modificările şi completările ulterioare;
►Hotărârea Consiliului Local nr.9/14.02.2020 privind aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul în curs,

prin care s-au alocat fondurile necesare finanţării activităților aflate în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor
Publice;

►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice cu fundamentarea
bugetului pe anul 2020 şi avizul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al orașului Ianca, la venituri în sumă totală de 2.428.000 lei și la cheltuieli în
sumă totală de 2.428.000 lei, din care 1.350.000 lei cheltuieli de personal, 1.036.614,50 lei bunuri și servicii
și 41.385,50 lei cheltuieli de capital.

(2) Sinteza bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2020 la venituri şi cheltuieli, pe capitole,
subcapitole, titluri şi articole, este prevăzută în anexa nr.1.

Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2020 un număr total de 30 de posturi în aparatul propriu al Direcţiei
Serviciilor Publice, din care 4 funcţii publice şi 26 posturi de personal contractual.

(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2020 ale Direcţiei Serviciilor Publice
sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3.

Art.3.-Se aprobă Planul achizițiilor publice al Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2020, potrivit anexei
nr.4.

Art.4.-Se aprobă Programul unitar al acțiunilor de combatere a vectorilor la nivelul orașului Ianca, potrivit
anexei nr.5.

Art.5.-În calitate de ordonator terţiar de credite, directorul Direcţiei Serviciilor Publice răspunde de
încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2020, aprobate potrivit prevederilor art.1-3.

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

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Ștefan-Marcel MITREA 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
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H O T Ă R Â R E A   Nr.11
din 14 februarie 2020

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Unităţii de Asistenţă
Medico Socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară pe data de 14
februarie 2020;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.7 şi art.8 din Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi

finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin HG nr.412/2003, cu
modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.1 alin.(2) şi art.5 din H.G.nr.459/2010, pentru aprobarea standardului de
cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale, actualizată prin
H.G.nr.981/2018, coroborate cu dispozițiile art.7 din H.G.nr.978/2015 privind aprobarea
standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru
de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către
susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice;

►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației
zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de
asistență socială destinate persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

►Hotărârea Consiliului Local nr.9/14.02.2020 privind aprobarea bugetului oraşului Ianca
pe anul în curs, prin care s-au alocat fonduri pentru finanţarea Unităţii de Asistenţă Medico
Socială (U.A.M.S.) Ianca;

►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului U.A.M.S. Ianca cu
fundamentarea bugetului şi avizul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a)
și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin
O.U.G. nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Unităţii de Asistenţă
Medico Socială din subordinea Consiliului local al orașului Ianca, în sumă de 1.530.000 lei,
din care 1.150.000 lei cheltuieli de personal și 380.000 lei cheltuieli cu bunuri și servicii,
potrivit anexei nr.1.

(2) În bugetul aprobat potrivit alin.(1) sunt cuprinse şi veniturile contractate de Unitatea
de Asistenţă Medico Socială cu Direcţia de Sănătate Publică a Județului Brăila în sumă de
470.000 lei pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi salarizarea personalului
medical, cele provenite din contribuţia persoanelor asistate în sumă de 130.000 lei, precum
şi alte venituri care pot fi realizate din sponsorizări, donaţii, etc.

Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2020 un număr total de 25 posturi personal contractual
în aparatul propriu al Unităţii de Asistenţă Medico Socială.

(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2020 ale Unităţii de
Asistenţă Medico Socială sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3.

Art.3.-Directorul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Ianca, în calitate de ordonator terţiar
de credite, răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2020,
aprobate potrivit prevederilor art.1-2.

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

Art.5.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind

Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Ștefan-Marcel MITREA                                                                 Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.12
din 14 februarie 2020

privind: aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, precum și a Indicatorilor tehnico-
economici ai Proiectului pentru U.A.T. Orașul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14 februarie
2020;

Având în vedere:
►Adresa nr.37 din 23.01.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin

care se solicită adoptarea de către Consiliul Local a unei Hotărâri privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Brăila în perioada 2014 - 2020 și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului - pentru U.A.T.
Orașul Ianca, pe baza următoarelor documente anexate:

- Adresa nr.946 din 16.01.2020 a Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea
Brăila S.A., înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila sub nr.24 din
16.01.2020, prin care s-a solicitat Asociației să realizeze demersurile necesare pentru adoptarea
acestei Hotărâri de către Consiliul Local al Orașului Ianca, în calitate de  Beneficiar direct al
invesțiilor din acest Proiect, Hotărâre de care este condiționată semnarea contractului de finanțare
cu Autoritatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;

- Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020;

- Indicatorii tehnico-economici ai Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, pe sistemul de canalizare pentru U.A.T.
Orașul Ianca;

- Centralizatorul principalilor Indicatori tehnico-economici ai investiției din Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020;

- Avizul nr.932 din 15.01.2020 al Comisiei tehnico-economice a Operatorului S.C. Compania
de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, faza Studiu de fezabilitate;

- Hotărârea nr.1 din 31.01.2020 a Adunării Generale a A.D.I. Dunărea Brăila privind acordarea
Avizului consultativ asupra Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 -
2020;

►dispozițiile art.9 lit.a), b) și c) și ale art.521 alin.(1) din Legea serviciilor comunitare de utilități
publice nr.51/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.9, art.10 alin.(1) lit.a) și b), art.11 alin.(1), alin.(2), alin.(4) și alin.(5), art.12
alin.(1) lit.a) și b), art.14 lit.a) și b), art.15 alin.(1) lit.f) și art.22 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Legea
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
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►dispozițiile art.16-Drepturile Delegatarului, alin.(1) pct.1, 2 și 3, ale art.17-Obligațiile
Delegatarului, alin.(1) pct.13 și 14, ale art.18-Principiile de bază ale serviciilor, alin.(1) lit.a) și b) și
alin.(2) pct.24 din Capitolul III - Părțile Contractante din Titlul I - Dispoziții Generale privind
Delegarea - din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009,
cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile Art.9-Principii Generale, pct.9.9-Împărtirea investitiilor între Unitățile Administrativ
Teritoriale Delegatare, din Capitolul II - Finanțarea lucrărilor/investițiilor, din Titlul I - Principii
Operaționale din Dispoziții Speciale, Partea Comună - a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670
din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.129  alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(3) lit.d), alin.(4) lit.e), f) și g) și alin.(7) lit.n) și
ale art.197 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin O.U.G
nr.63/2019;

►Referatul de aprobare al primarului orașului Ianca, județul Brăila;
►Avizul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Orașului Ianca;
În temeiul prevederilor art.12 alin.(1) lit.c) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de

canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.17 alin.(2) lit.b)
pct.4 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, ale art.16 alin.(1) pct.2
din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu
modificările și completările ulterioare și ale art.139 alin.(3) lit.d), coroborate cu prevederile art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin O.U.G nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, conform Anexei nr.1.

Art.2.-Se aprobă Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului pe Sistemul de canalizare, pentru
U.A.T. Orașul Ianca, potrivit Anexei nr.2.

Art.3.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștintă publică și comunicată, în conditiile legii,
prin grija secretarului general al orașului Ianca și dusă la îndeplinire prin grija primarului orașului
Ianca.

(2) Prin grija secretarului general al orașului Ianca, prezenta Hotărâre cu Anexa nr.2, ca parte
integrantă, se vor comunica Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, în 2 (două)
exemplare originale, din care un exemplar va fi pus la dispoziția Operatorului S.C. Compania de
Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., ca anexă la documentația în baza căreia se va semna
Contractul cu Autoritatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene,
pentru finanțarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020.

Art.4.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, din numărul total de 17 consilieri locali

în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută din numărul total al consilierilor locali în functie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Ștefan-Marcel MITREA Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.13
din 14 februarie 2020

privind: aprobarea Listei de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de
investiții prioritare pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14 februarie
2020;

Având în vedere:
►Adresa nr.37 din 23.01.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin

care se solicită adoptarea de către Consiliul Local Ianca a unei Hotărâri privind aprobarea Listei de
investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de investiții prioritare pe sistemele
de apă uzată, în perioada de programare 2014 - 2020, conform Studiului de fezabilitate, care se
vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Brăila în perioada 2014 - 2020, pe baza următoarelor documente anexate:

- Adresa nr.946 din 16.01.2020 a Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea
Brăila S.A., înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila sub nr.24 din
16.01.2020, prin care s-a solicitat Asociației să realizeze demersurile necesare pentru adoptarea
acestei Hotărâri de către Consiliul Local al Orașului Ianca;

- Lista de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și Lista de investiții prioritare pe
sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 - 2020;

- Avizul nr.932 din 15.01.2020 al Comisiei tehnico-economice a Operatorului S.C. Compania
de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, faza Studiu de fezabilitate;

- Hotărârea nr.2 din 31.01.2020 a Adunării Generale a A.D.I. Dunărea Brăila privind avizarea
Listei de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de investiții prioritare pe
sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 - 2020;

- Hotărârea nr.12 din 14.02.2020 a Consiliului Local Ianca, privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Brăila, în perioada 2014 - 2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului pentru
U.A.T. Orașul Ianca;

►dispozițiile art.9 lit.c) și ale art.521 alin.(1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice
nr.51/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.10 alin.(1) lit.a) și b), art.11 alin.(1), alin.(2) și alin.(4), art.12 alin.(1) lit.a) și ale
art.15 alin.(1) lit.f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006-
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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►dispozițiile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.e), f) și g) și alin.(7) lit.n) și ale art.197
alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin O.U.G nr.63/2019;

►dispozițiile alin.(1) pct.4 al art.16-Drepturile Delegatarului, alin.(1) pct.8 și 9, ale art.17-
Obligațiile Delegatarului din Capitolul III - Părțile Contractante, Titlul I - Dispoziții Generale privind
Delegarea - din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009,
cu modificările și completările ulterioare;

►Referatul de aprobare al primarului orașului Ianca, județul Brăila;
►Avizul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Orașului Ianca;
În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit.b) pct.3 din Statutul Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară Dunărea Brăila și ale art.139 alin.(3) lit.d), coroborate cu prevederile art.196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin O.U.G nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se aprobă Lista de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă, care se vor
realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila
în perioada 2014 - 2020, conform Anexei nr.1.

Art.2.-Se aprobă Lista de investiții prioritare pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada
2014 - 2020, conform Anexei nr.2.

Art.3.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștintă publică și comunicată, în conditiile legii,
prin grija secretarului general al orașului Ianca și dusă la îndeplinire prin grija primarului orașului
Ianca.

(2) Prin grija secretarului general al orașului Ianca, prezenta Hotărâre cu Anexele nr.1 și 2, ca
parte integrantă, se vor comunica Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila în 2
(două) exemplare originale, din care un exemplar va fi pus la dispoziția Operatorului S.C. Compania
de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., ca anexă la documentația în baza căreia se va semna
Contractul cu Autoritatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene,
pentru finanțarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020.

Art.4.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, din numărul total de 17 consilieri locali

în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută din numărul total al consilierilor locali în functie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Ștefan-Marcel MITREA Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.14
din 14 februarie 2020

privind: punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, a terenurilor din domeniul public
aferente investițiilor care se vor realiza în U.A.T. Orașul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14
februarie 2020;

Având în vedere:
►Adresa nr.37 din 23.01.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea

Brăila, prin care se solicită adoptarea de către Consiliul Local Ianca a unei Hotărâri privind
punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, a terenurilor din domeniul public aferente
investițiilor care se vor realiza în U.A.T. Orașul Ianca, pe baza următoarelor documente
anexate:

- Adresa nr.946 din 16.01.2020 a Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice
Dunărea Brăila S.A., înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila
sub nr.24 din 16.01.2020, prin care s-a solicitat Asociației să realizeze demersurile necesare
pentru adoptarea acestei Hotărâri de către Consiliul Local al Orașului Ianca, în calitate de
Beneficiar direct al invesțiilor din acest Proiect, Hotărâre de care este condiționată semnarea
contractului de finanțare cu Autoritatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului
Fondurilor Europene;

- Lista de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și Lista de investiții
prioritare pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 - 2020;

- Situația terenurilor din domeniul public al orașului Ianca aferente investițiilor din
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în
perioada 2014 – 2020, precum și Formularul de Adeverință referitor la situația juridică a
acestor terenuri;

- Hotărârea nr.1 din 31.01.2020 a Adunării Generale a A.D.I. Dunărea Brăila privind
acordarea Avizului consultativ asupra Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-
economici ai Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Brăila, în perioada 2014 - 2020;

- Hotărârea nr.12 din 14.02.2020 a Consiliului Local Ianca, privind aprobarea Studiului
de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai
Proiectului pentru U.A.T. Orașul Ianca;
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►dispozițiile art.3 alin.(1) și (2), art.4 alin.(1) și (2), art.5 alin.(1), alin.(10), alin.(12),
alin.(13), alin.(14) și alin.(15), art.8 alin.(1) și alin.(3) lit.a) și b), art.9 alin.(1) lit.a), b) și c) și
ale art.521 alin.(1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006-republicată,
cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.2 alin.(1) și (2), art.9, art.10 alin.(1) lit.a) și b), art.11 alin.(1), alin.(2) și
alin.(4), art.12 alin.(1) lit.a), b) și c), art.15 alin.(1) lit.f) și ale art.27 alin.(2) din Legea
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

►dispozițiile art.3 alin.(4)- Scopul, Principii Generale și Obiective din Contractul de
Delegare, Capitolul I – Delegarea, Titlul I - Dispoziții Generale privind Delegarea, din
Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670/10.09.2009, cu
modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.16 - Drepturile Delegatarului, alin.(1) pct. 1, 2 și 3, ale art.17 - Obligațiile
Delegatarului, alin.(1) pct. 7, 8, 9, 13, 14 și 16- din Capitolul III - Părțile Contractante, Titlul I
- Dispoziții Generale privind Delegarea, din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare
a Gestiunii nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.17 - Definiția Drepturilor de Trecere, art.18 - Exercitarea Drepturilor de
Trecere, art.19 - Despăgubirile pentru prejudiciile provocate de Drepturile de Trecere, art.20
- Folosința Drumurilor Publice și Private și Art.21 - Protectia Mediului, din Capitolul IV -
Respectarea Dreptului de Trecere din Dispozitii Speciale - Partea Comună a Contractului
de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.129  alin.(1), alin.(2) lit.b), c) și d), alin.(3) lit.d), alin.(4) lit.e), f) și g) și
alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3) lit.g) și ale art.197 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, completată prin O.U.G nr.63/2019;

►Referatul de aprobare al primarului orașului Ianca, județul Brăila;
►Avizul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Orașului Ianca;
În temeiul prevederilor art.17 - Obligațiile Delegatarului, alin.(1) pct.16 din Capitolul III -

Părțile Contractante, Titlul I - Dispoziții Generale privind Delegarea din Dispoziții Generale
ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările
ulterioare, respectiv ale art.139 alin.(3) lit.d) coroborate cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin O.U.G nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se aprobă punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, a terenurilor aferente
investițiilor care se vor realiza în U.A.T. Orașul Ianca, conform Situației terenurilor din
domeniul public al orașului Ianca aferente investitiilor din acest Proiect, prevăzute în Anexă
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-În baza Situației terenurilor din domeniul public al orașului Ianca aferente
investitiilor din acest Proiect, prevăzute în Anexă, primarul și  secretarul general ai orașului
Ianca vor emite Adeverința conform modelului prevazut în documentația aferentă prezentei
hotarari, din care să rezulte că:
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a.-terenurile prevăzute în Anexă se află în domeniul public al orașului Ianca și sunt
administrate de către Consiliul Local al Orașului Ianca;

b.-terenurile prevăzute în Anexă se află în posesia orașului Ianca.
Art.3.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată, în conditiile

legii, prin grija secretarului general al orașului Ianca și dusă la îndeplinire prin grija primarului
orasului Ianca.

(2) Prin grija secretarului general al orașului Ianca, se vor comunica Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila:

a.-în 2  (două) exemplare originale, prezenta Hotărâre;
b.-în 2 (două) exemplare originale, Situația terenurilor din domeniul public al orașului

Ianca aferente investitiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020, prevăzute în Anexă-parte integrantă din
prezenta hotărâre.

c.-în 2 (două) exemplare originale, Adeverința potrivit prevederilor art.2.
(3) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, va pune la dispoziția

Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. câte un exemplar
original al documentelor prevăzute la alin.(2), care se constituie ca Anexe la documentația
în baza căreia se va semna Contractul cu Autoritatea de Management a Proiectului din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene, pentru finanțarea investițiilor din Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 – 2020.

Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de voturi 15 pentru, din numărul total de 17 consilieri locali
în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută din numărul total al consilierilor locali în functie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Ștefan-Marcel MITREA Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.15
din 14 februarie 2020

privind: aprobarea Planului anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-
beneficiu din Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14 februarie 2020;
Având în vedere:
►Adresa nr.37 din 23.01.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin care se

solicită adoptarea de către Consiliul Local Ianca a unei Hotărâri privind aprobarea Planului anual de evoluție
a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu din Studiul de fezabilitate pentru
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 -
2020, pe baza următoarelor documente anexate:

- Adresa nr.946 din 16.01.2020 a Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.,
înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila sub nr.24 din 16.01.2020, prin care
s-a solicitat Asociației să realizeze demersurile necesare pentru adoptarea acestei Hotărâri de către
Consiliul Local al Orașului Ianca;

- Planul anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu din
Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Brăila, în perioada 2014 - 2020;

- Hotărârea nr.1 din 31.01.2020 a Adunării Generale a A.D.I. Dunărea Brăila privind acordarea Avizului
consultativ asupra Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020;

- Hotărârea nr.12 din 14.02.2020 a Consiliului Local Ianca, privind aprobarea Studiului de fezabilitate
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada
2014 - 2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului pentru U.A.T. Orașul Ianca;

►dispozițiile art.6, art.7, art.8 alin.(1) și (3) lit. a), k) și m), art.9 alin.(2) lit.d) și h),  art.10 alin.(6), art.11
alin.(1), art.20 alin.(1) lit.k), art.43 alin.(3) și (4) și ale art.521 alin.(1) din Legea serviciilor comunitare de
utilități publice nr.51/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.11 alin.(4), art.12 alin.(1) lit.a) b), i) și l), art.13 alin.(1), art.15 alin.(1) lit.f), art.16 alin.(2)
lit.b), art.17 alin.(1), art.35 alin.(3), (4) și (5) și ale art.36 alin.(2) și (5) din Legea serviciului de alimentare
cu apă și de canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.36 - Prețurile, tarifele și alte surse de venit, alin.(1) - Dispozitii Generale, pct.1 lit.a);
alin.(2)-Prețurile și tarifele, pct.1-subpunctul 1.1, pct. 2, 3, 6, 7 și 8; alin.(3)-Alte surse de venit pentru
finanțarea și cofinanțarea investitiilor, pct.1, 2, 3, 4 și 5  din Capitolul I – Sistemul Financiar – Titlul II –
Sistemul Financiar și Sistemul Contabil din Dispozitii Generale ale Contractului de  Delegare a Gestiunii
nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu;

-prevederile art.24 - Prețurile și tarifele , art.25 - Modificarea/Ajustarea Prețurilor și Tarifelor, si art.26 -
Revizuirea la 5 ani,  din Titlul III – Sistemul de Prețuri și Tarife, din Dispoziții Speciale – Partea Comună a
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;
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-prevederile art.16 - Reguli, pct.16.1 și 16.2,  din Titlul III - Prețul, din Dispozitii Speciale - Partea de apă
și ale art.12 – Reguli, pct.12.1 si 12.2, din Titlul III – Tariful, din Dispozitii Speciale - Partea de canalizare
ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

► dispozițiile art.17 alin.(2) lit.c) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;
►dispozițiile art.129  alin.(1), alin.(2) lit.b), c) și d), alin.(3) lit.d), alin.(4) lit.e), f) și g) și alin.(7) lit.n) și

ale art.197 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin O.U.G nr.63/2019;
►Referatul de aprobare al primarului orașului Ianca, județul Brăila;
►Avizul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Orașului Ianca;
În temeiul prevederilor art.43 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/ 2006-

republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.35 din Legea serviciului
de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare,
respectiv cu ale art.139 alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, completată prin O.U.G nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se aprobă Planul anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor conform
rezultatelor analizei cost-beneficiu din Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, prevăzut în Anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Planul anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor conform rezultatelor
analizei cost-beneficiu din Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, va fi parte integrantă din Strategia de stabilire,
modificare și/sau ajustare a prețurilor și tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare,
delegate Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. pe perioada 2020 - 2024.

Art.3.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștintă publică și comunicată, în conditiile legii, prin grija
secretarului general al orașului Ianca și dusă la îndeplinire prin grija primarului orașului Ianca.

(2) Prin grija secretarului general al orașului Ianca, prezenta Hotărâre și Anexa-ca parte integrantă vor fi
comunicate Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila în 2 (două) exemplare originale, din
care un exemplar va fi pus la dispoziția Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.,
care se constituie ca anexă la documentația în baza căreia se va semna Contractul cu Autoritatea de
Management a Proiectului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, pentru finanțarea investițiilor din
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 -
2020.

Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi, din numărul total de 17 consilieri locali în funcție,
îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută din numărul total al consilierilor locali existenți în functie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Ștefan-Marcel MITREA Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.16
din 14 februarie 2020

privind: aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către U.A.T. Orașul Ianca, în
calitate de Beneficiar direct al investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 - 2020, conform Studiului de
fezabilitate cu anexele aferente.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14
februarie 2020;

Având în vedere:
►Adresa nr.37 din 23.01.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea

Brăila, prin care se solicită adoptarea de către Consiliul Local Ianca a unei Hotărâri privind
aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către U.A.T. Orașul Ianca, în calitate de
Beneficiar direct al investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă
și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 - 2020, conform Studiului de fezabilitate cu
anexele aferente, pe baza următoarelor documente anexate:

- Adresa nr.946 din 16.01.2020 a Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice
Dunărea Brăila S.A., înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila
sub nr.24 din 16.01.2020, prin care s-a solicitat Asociației să realizeze demersurile necesare
pentru adoptarea acestei Hotărâri de către Consiliul Local al Orașului Ianca;

- Centralizatorul privind contribuția la cofinanțarea datorată de unitățile administrativ
teritoriale beneficiare ale investițiilor incluse în Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 - 2020, conform
Studiului de fezabilitate, Cap.10 - Analiza cost - beneficiu, pct.10.2.7.-Surse de finanțare;

- Hotărârea nr.1 din 31.01.2020 a Adunării Generale a A.D.I. Dunărea Brăila privind
acordarea Avizului consultativ asupra Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-
economici ai Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Brăila, în perioada 2014 - 2020;

- Hotărârea nr.12 din 14.02.2020 a Consiliului Local Ianca, privind aprobarea Studiului
de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai
Proiectului pentru U.A.T. Orașul Ianca;

►dispozițiile art.8 alin.(1), art.9 alin.(1) lit.d) și h), art.10 alin.(1), (5), (6) și (7), art.11
alin.(1) și alin.(4) lit.a) și a1), art.25 alin.(5), art.44 și ale art.521 alin.(1) din Legea serviciilor
comunitare de utilități publice nr.51/2006-republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
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►dispozițiile art.9 alin.(1), art.10 alin.(1) lit.a) și b), art.11 alin.(1), (2) și (4), art.12 alin.(1)
lit.a), b) și g), art.15 alin.(1) lit.f) și h) și ale art.17 alin.(1) din Legea serviciului de alimentare
cu apă și de canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.16 - Drepturile Delegatarului, alin.(1) pct.5 și 6, art.17 - Obligațiile
Delegatarului, alin.(1) pct.8, 9, 14 și 21 și alin.(2) pct.1, art.18 - Principiile de bază ale
serviciilor, alin.(2) pct.24, art.24 - Respectarea prevederilor legale, si ale art.27 - Drepturile
Operatorului, pct.5 din Capitolul III - Părțile Contractante, Titlul I - Dispoziții Generale privind
Delegarea, din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670/
10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.9 – Principii Generale, din Capitolul II- Finanțarea Lucrărilor/Investițiilor,
din Titlul I - Principii Operaționale din Dispozitii Speciale, Partea Comună a Contractului de
Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.4 alin.(1) și (2), art.5 alin.(1) lit.h), alin.(2) lit.f) pct.2 și 3, art.14 și art.17
alin.(2) lit.b) pct.2 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

►dispozițiile art.129  alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(3) lit.d), alin.(4) lit.a), e), f) și g) și alin.(7)
lit.n) și ale art.197 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin
O.U.G nr.63/2019;

►Referatul de aprobare al primarului orașului Ianca, județul Brăila;
►Avizul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Orașului Ianca;
În temeiul prevederilor art.37 alin.(1), (2) și (3) din Legea serviciului de alimentare cu

apă și de canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare, al
art.17 alin.(2) lit.b) pct.2 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea
Brăila, al art.9 - Principii Generale, pct. 9.3, lit.d) din Capitolul II - Finanțarea Lucrărilor/
Investițiilor, Titlul I - Principii Operaționale din Dispozitii Speciale, Partea Comună a
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările
ulterioare, corobotate cu prevederile art.139 alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin O.U.G nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-(1) Se aprobă contribuția Unității Administrativ Teritoriale Orașul Ianca cu suma
totală de 57.145 Euro, fără TVA, la cofinanțarea investitiilor din Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 - 2020,
unde are calitatea de Beneficiar direct, conform Studiului de fezabilitate, Cap.10 - Analiza
cost – beneficiu, pct.10.2.7.-Surse de finanțare.

(2) Contribuția la cofinanțare în sumă totală de 57.145 Euro fără TVA, pentru investițiile
prevăzute la alin.(1), reprezintă 2% din valoarea eligibilă a investițiilor în cuantum de
3.039.645 Euro fără TVA, din care se deduce contribuția de 6% la cofinanțare a Operatorului
SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., stabilită astfel:

3.039.645 Euro fără TVA x 6% = 182.379 Euro fără TVA
3.039.645 Euro fără TVA – 182.379 Euro fără TVA = 2.857.266 Euro fără TVA
2.857.266 Euro fără TVA x 2% = 57.145 Euro fără TVA
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Art.2.-(1) Contribuția la cofinanțare în sumă totală de 57.145 Euro fără TVA se va plăti în
lei, în funcție de cursul EURO inclus în Cererea de Finanțare a Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada de programare
2014 – 2020 (POIM),  curs EURO care va fi luat în calcul și la stabilirea valorii în lei a
investițiilor pentru care se asigură cofinanțarea.

(2) Plata contribuției la cofinanțare în sumă totală de 57.145 Euro fără TVA se va face
esalonat, astfel :

a)   Anul 2020 - 624 Euro fără TVA
b)   Anul 2021 - 28.763 Euro fără TVA
c)   Anul 2022 - 25.796 Euro fără TVA
d)   Anul 2023 - 1.962 Euro fără TVA
(3) Contribuția la cofinanțare în lei, conform eșalonării prevăzute la alin.(2), va fi prevazută

cu această destinație în bugetele anuale ale Unității Administrativ Teritoriale Orașul Ianca.
Art.3.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată, în conditiile

legii, prin grija secretarului general al orașului Ianca și dusă la îndeplinire prin grija primarului
orasului Ianca.

(2) Prin grija secretarului general al orașului Ianca, prezenta hotărâre va fi comunicată
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila în 2 (două) exemplare originale, din
care un exemplar va fi pus la dispoziția Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice
Dunărea Brăila S.A., care se constituie ca anexă la documentația în baza căreia se va semna
Contractul cu Autoritatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Fondurilor
Europene, pentru finanțarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020.

Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi, din numărul total de 17 consilieri locali în
funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută din numărul total al consilierilor locali în functie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Ștefan-Marcel MITREA Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.16/14.02.2020 Pagina 3 din 3



H O T Ă R Â R E A   Nr.17
din 14 februarie 2020

privind: aprobarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», precum și a cheltuielilor aferente.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14
februarie 2020;

Având în vedere:
►cererea de finanțare nerambursabilă depusă pentru proiectul «Investiții în

infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate», promovat în cadrul Axei prioritare 13-Prioritatea de investiții 9b, Obiectivul
specific 13.1-Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România,
prin Programul Operaţional Regional 2018/13/13.1/1/7-Regiuni, care include proiectele
‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila›› și
‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila›› aprobate prin Hotărârile
Consiliului Local nr.64 și 65 din data de 28 august 2018;

►Solicitarea de clarificare 5 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila,
potrivit căreia s-a intrat în etapa precontractuală și că trebuie completată documentația cu
anumite acte, printre care și hotărârea consiliului local pentru aprobarea proiectului
«Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a
comunităților defavorizate», precum și a noilor cheltuieli aferente;

►dispoziţiile art.10-alin.(4) 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 și completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.f)-
g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se aprobă proiectul «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate» în vederea finanțării acestuia în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1,
apelul de proiecte nr.POR/381/13/1/-Îmbunătațirea calitații vieții a populației în orașele mici
și mijlocii din România.
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Art.2.-Se aprobă valoarea totală a proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca
pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», în cuantum de
14.042.498,26 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Art.3.-Se aprobă contribuția proprie cu suma 760.723,54 lei pentru finanțarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a acestuia
în cuantum total de 265.635,50 lei-reprezentând cofinanțarea proiectului «Investiții în
infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate».

Art.4.-(1) În vederea implementării în condiții optime a proiectului «Investiții în
infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate», din bugetul local se asigură și sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot
apărea pe durata implementării acestuia.

(2) Din bugetul local se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.

Art.5.-Se împuternicește domnul Primar Fănel George CHIRIȚĂ să semneze, în numele
și pe seama orașului Ianca, contractul de finanţare și celelalte documente aferente proiectului
«Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a
comunităților defavorizate».

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

Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi, din numărul total de 17 consilieri locali în
funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută din numărul total al consilierilor locali în functie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Ștefan-Marcel MITREA Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.18
din 14 februarie 2020

pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Nr.84/28.11.2019 privind darea în folosință
gratuită a unui teren din domeniul public al orașului, administrat de consiliul local, Companiei de Utilități Publice
‹‹Dunărea›› Brăila pentru amplasarea Stației de Pompare Ape Uzate aferentă rețelei publice de canalizare
extinse în zona locuințelor din fosta U.M. Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14 februarie 2020;
Având în vedere:
►adresa nr.1781/31.01.2020 a Instituției Prefectului prin care se solicită, ca la prima ședință organizată

după primirea adresei, să se completeze Hotărârea Consiliului Local Nr.84/28.11.2019 privind darea în folosință
gratuită a unui teren din domeniul public al orașului Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila în scopul
amplasării Stației de Pompare Ape Uzate aferentă rețelei publice de canalizare extinse în zona locuințelor din
fosta U.M. Ianca, în sensul de a se înscrie în partea de dispozitiv valoarea de inventar a terenului, iar în
preambul să se menționeze și dispozițiile art.349-351 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ;

►dispozițiile art.349 lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ;
►dispozițiile art.47 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil, precum şi avizul comisiei de

specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-

privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.-Hotărârea Consiliului Local Nr.84/28.11.2019 privind darea în folosință gratuită a unui teren din
domeniul public al orașului, administrat de consiliul local, Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila
pentru amplasarea Stației de Pompare Ape Uzate aferentă rețelei publice de canalizare extinse în zona
locuințelor din fosta U.M. Ianca, se modifică și se completează după cum urmează:

1.-În preambul, după al doilea paragraf, se menționează dispozițiile art.349-351 din O.U.G.nr.57/2019-
privind Codul administrativ;

2.-La articolul 1, alineatele (2) și (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Terenul se atribuie în folosință gratuită pe perioada de funcționare a stației de pompare a apelor uzate,

fiind identificat prin planul de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Terenul prevăzut la alin.(1) are categoria de folosință arabil intravilan, este limitrof străzii Aviatorilor din

orașul Ianca, înscris în Cartea Funciară nr.78546 cu Numărul Cadastral 78546 și evidențiat la poziția nr.21 din
Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului, cu o valoare actualizată de 4.867,41 lei.”

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Ștefan-Marcel MITREA Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A  Nr.19
din 14 februarie 2020

privind: constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcție al domnului Mitache
Gicu, înainte de expirarea duratei normale a mandatului-ca urmare a demisiei, consilier local ales pe
lista Partidului Național Liberal-Filiala Brăila la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14 februarie
2020;

Având în vedere:
►demisia domnului Mitache Gicu din calitatea de consilier local în funcție, ales în cadrul

Consiliului local al orașului Ianca la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pe lista Partidului Național
Liberal-Filiala Brăila, înregistrată la Primăria orașului Ianca sub nr.11156/12.02.2020;

►dispoziţiile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(6) teza I, alin.(7) teza I, alin.(10) și alin.(17) teza I din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.
nr.63/2019;

►referatul constatator comun al primarului și secretarului general, precum şi avizul comisiei de
specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Consiliul local al oraşului Ianca constată încetarea de drept a mandatului de consilier
local în funcţie al domnului Mitache Gicu, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca
urmare a demisiei din data de 12 februarie 2020.

(2) Consiliul al oraşului Ianca declară vacantarea locului de consilier local ocupat de domnul
Mitache Gicu, urmând a se valida mandatul de consilier local în funcţie al următorului supleant
declarat ales pe lista de candidați a Partidului Național Liberal-Filiala Brăila și confirmat ca membru
al partidului, potrivit prevederilor art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, coroborate cu dispozițiile art.602 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul
administrativ.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) și alin.(6) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.20
din 14 februarie 2020

privind: validarea mandatului de consilier local în funcție al doamnei Pădureț Mihaela în cadrul Consiliului
local al orașului Ianca, consilier local supleant declarat ales la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pe
lista Partidului Național Liberal-Filiala Brăila.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14 februarie 2020;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.19/14.02.2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de

consilier local în funcţie al domnului Mitache Gicu, înainte de expirarea duratei normale a mandatului-ca
urmare a demisiei, precum şi declararea locului vacant;

►dispoziţiile art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, coroborate cu dispozițiile art.602 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin
O.U.G.nr.63/2019;

►adresa nr.25/13.02.2020 a Partidului Național Liberal-Filiala Brăila, prin care se confirmă apartenența
politică și se solicită validarea mandatului de consilier local în funcţie al doamnei Pădureț Mihaela, consilier
local supleant declarat ales pe lista acestui partid la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;

►tabelul cu propuneri de candidaturi pentru funcţia de consilier local al Partidului Național Liberal-Filiala
Brăila, înregistrat la nr.24/22.04.2016 de către Circumscripţia nr.3 Ianca, precum şi Hotărârea Consiliului
Local nr.35/27.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali, potrivit cărora ultimul mandat de
consilier local în funcţie validat de pe lista acestui partid este cel al doamnei Bicoiu Iuliana-Doinița;

►faptul că următorii doi candidați declarați aleși consilieri supleanți pe lista Partidului Național Liberal-
Filiala Brăila la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, nu mai sunt membri ai acestei formațiuni politice
potrivit adresei menționate anterior, iar următorul consilier supleant fiind doamna Pădureț Mihaela;

►referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în
cadrul Consiliului local al oraşului Ianca la alegerile locale din 5 iunie 2016;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(6) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Începând cu data prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local în funcţie al doamnei
Pădureț Mihaela în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca, urmând a face parte din comisia de specialitate
nr.3 pentru muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale,  culte, învăţământ, sănătate, familie, protecţie
copii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) și alin.(6) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.
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