
H O T Ă R Â R E A   Nr.1
din 18 ianuarie 2021

privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna
ianuarie 2021.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 18 ianuarie 2021;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/

2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, potrivit
cărora președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică;

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

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Doamna consilier local Mirela CAZACU este aleasă președinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna ianuarie 2021, care va semna hotărârile
adoptate în această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte
documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului
președinte de ședință.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și art.139 alin.(1)
și alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Mirela  CAZACU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A  Nr.2
din 18 ianuarie 2021

privind: schimbarea temporară a destinației Sălii de sport din cadrul Campusului Școlar «Nicolae
Oncescu», în vederea înființării unui Centru de vaccinare împotriva Covid-19 în orașul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18
ianuarie 2021;

Având în vedere:
►adresa nr.19168/02.12.2020 a Instituției Prefectului Brăila, privind posibilitatea înființării

unui Centru de vaccinare împotriva Covid-19 în orașul Ianca, la care s-a răspuns cu propunerea
de a se înființa acest Centru în Sala de sport din cadrul Campusului Școlar «Nicolae Oncescu»,
aflată în administrarea directă a Consiliului Local și ca atare nu mai necesită avizul conform al
Ministerului Educației pentru schimbarea destinației acesteia, deoarece nu face parte din baza
materială a învățământului aflată în administrarea Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu»;

►Nota de control nr.153282/3158/12.12.2020 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență,
«Dunărea» al Județului Brăila, încheiată în urma inspecției la clădirea propusă ca viitor centru
de vaccinare, potrivit căreia locația deține autorizație de securitate la incendiu și că nu au fost
constatate deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor;

►inspecția comună efectuată/reluată în data de 14.01.2021 la Sala de sport din cadrul
Campusului Școlar «Nicolae Oncescu» de către  reprezentanții Instituției Prefectului,
Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Direcției de Sănătate  Publică ale județului Brăila,
inspecție finalizată cu concluzia că imobilul propus îndeplinește condițiile de siguranță pentru a
fi autorizat ca Centru de vaccinare împotriva Covid-19 în orașul Ianca, urmând a fi avizat/
autorizat ca atare de către autoritățile abilitate, după adoptarea hotărârii consiliului local;

►dispoziţiile art.2 din H.G.nr.1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva
Covid-19 în România, coroborate cu prevederile cap. II, pct.1.1 din Normele privind autorizarea,
organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva Covid-19 aprobate prin Ordinul
comun nr.2.171/181/M.223/4.380/2020 al Ministrului Sănătăţii, Ministrului Afacerilor Interne,
Ministrului Apărării Naţionale și Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
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►dispoziţiile art.1-6 din O.U.G.nr.3/15.01.2021, privind unele măsuri pentru recrutarea şi
plata personalului implicat în procesul  de vaccinare împotriva Covid-19 şi stabilirea unor măsuri
în domeniul sănătăţii;

►referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului voluntar pentru situații de
urgență și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă schimbarea temporară a destinației Sălii de sport din cadrul Campusului
Școlar «Nicolae Oncescu», în vederea înființării unui Centru de vaccinare împotriva Covid-19 în
orașul Ianca.

(2) Imobilul prevăzut la alin.(1) aparține domeniului public al orașului Ianca, aflat în
administrarea directă a Consiliului Local, fiind înscris în Cartea Funciară Nr.74004 cu adresa:
Orașul Ianca, Str.Calea Brăilei nr.13, Cvartal 20, Parcela 908 și identificat prin Planul de
încadrare în zonă, ca parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Fondurile necesare organizării şi funcţionării centrului de vaccinare se suportă din bugetul
local, precum și din sumele alocate/transferate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit
prevederilor H.G.nr.1031/03.12.2020 și O.U.G.nr.3/15.01.2021.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca,
prin serviciile de specialitate din subordine.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G.

nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Mirela  CAZACU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.3
din 28 ianuarie 2021

privind: organizarea licitației publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat
administrat de consiliul local, în vederea realizării obiectivului «Stație-Inspecție Tehnică
Periodică» în orașul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
ianuarie 2021;

Având în vedere:
►adresa nr.2/14.01.2021 a S.C. Famirali Impex S.R.L., cu sediul în orașul Ianca, str.Gării

nr.13, reprezentată prin administrator Mircescu Maria Alina-cu același domiciliu, prin care se
solicită concesionarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, în vederea
realizării obiectivului «Stație-Inspecție Tehnică Periodică» în orașul Ianca;

►disponibilitatea unui astfel de teren adecvat construirii de obiective economice, situat
în orașul Ianca, str.Viilor-cvartal 27, Parcela 1366-Lot.2, identificat cu numărul cadastral
75978, înscris în Cartea Funciară nr.75978 cu suprafața de 1.930 mp, aparținând domeniului
privat al orașului Ianca administrat de consiliul local, rezultat din dezmembrarea suprafeței de
7.721 mp conform Hotărârii Consiliului Local nr.44/2017;

►dispoziţiile art.108 lit.b), art.308 alin. (4) lit. g), art.355 și art.362 alin.(1) și (3) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art.302-
314 și art.316-331 din același act normativ, în corelare cu prevederile art.17 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;

►documentația-cadru pentru închirierea/concesionarea unor terenuri din domeniul
public sau privat al orașului administrat de consiliul local, în vederea amplasării de construcții
provizorii, construirii de locuinţe sau de alte obiective pentru dezvoltarea unor activități
economice, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020;

►raportul de evaluare întocmit de către expert evaluator Iulian Cosmin Androniu, pentru
stabilirea nivelului redevenței, prin care s-a reconfirmat prețul minim de pornire a licitației
aprobat pentru acea zonă în Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020,
actualizat cu rata inflației pe anul 2020;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism cu studiul de
oportunitate şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

►dispoziţiile art.463 alin.(2), art.466 alin.(9^1) și art.467 alin.(4^1) din Legea nr.227/
2015-privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
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În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139
alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă organizarea licitației publice pentru concesionarea terenului în
suprafață de 1.930 mp din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca,
str.Viilor-cvartal 27, Parcela 1366-Lot.2, înscris în Cartea Funciară nr.75978, în vederea
realizării obiectivului «Stație-Inspecție Tehnică Periodică».

(2) Organizarea și desfășurarea licitației publice se realizează în conformitate cu
documentația-cadru aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020, iar termenul
de concesionare este de 49 ani de la data încheierii contractului, cu drept de prelungire în
condiţiile legii .

(3) Prețul minim de pornire a licitației este de 0,95 lei/mp/an, iar redevența rezultată în
urma licitației publice se indexează anual în funcţie de rata inflației comunicată de Direcția
Regională de Statistică Brăila.

(4) Redevența şi taxa pe teren se plătesc la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru
plata impozitului pe teren. Pentru neplata în termen a redevenţei şi a taxei  se datorează
majorări de întârziere potrivit legii pentru creanțele bugetare.

Art.2.-(1) În vederea completării documentației de concesionare a terenului prevăzut la
art.1, se va solicita avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale şi al Statului Major General (A.N.R.S.P.S.) privind încadrarea obiectului
concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare.

(2) Eventualele sarcini stabilite în avizul A.N.R.S.P.S. vor fi preluate în instrucțiunile
pentru ofertanți și în caietul de sarcini, respectiv ca anexă la contractul de concesiune dacă
avizul va fi obținut după încheierea contractului, sub sancțiunea rezilierii acestuia. În toate
situațiile autorizația de construire se va emite ulterior obținerii avizului A.N.R.S.P.S.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului Ianca, prin serviciile de specialitate din subordine.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului
general.

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

Mirela CAZACU                                                                          Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.4
din 28 ianuarie 2021

privind: organizarea licitației publice pentru concesionarea unui imobil format din construcție și teren
aferent în cotă indiviză, aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, în vederea
înființării unui Cabinet Medical Individual de Stomatologie în orașul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie
2021;

Având în vedere:
►cererea nr.10371/15.01.2021 a doamnei Dumitrescu Tatiana-medic stomatolog, cu domiciliul

în municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr.53, bl.2 bis, ap.29, județul Brăila, prin care se solicită
concesionarea unui spațiu administrat de consiliul local, în vederea înființării unui Cabinet Medical
Individual de Stomatologie în orașul Ianca;

►disponibilitatea unui astfel de spațiu, adecvat înființării cabinetului de medicină dentară, situat
la parterul Bl.F1 din orașul Ianca, str.Morii nr.1, în care a funcționat până la data de 31 decembrie
2020 fostul C.M.I. Stomatologic Dr. Albișor Carmen, spațiu eliberat potrivit Procesului verbal de
predare-primire nr.10078/06.01.2021, înscris în Cartea Funciară nr.70469 cu suprafața de 87,62 mp,
aparținând domeniului privat al orașului Ianca administrat de consiliul local;

►dispoziţiile art.108 lit.b), art.308 alin.(4) lit.g), art.355 și art.362 alin.(1) și (3) din O.U.G. nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art.302-314 și art.316-
331 din același act normativ, în corelare cu prevederile art.17 din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

►raportul de evaluare întocmit de către expert evaluator Iulian Cosmin Androniu, pentru
stabilirea nivelului minim al redevenței/prețului de pornire a licitației publice;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism cu studiul de oportunitate,
precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

►dispoziţiile art.463 alin.(2), art.466 alin.(9^1) și art.467 alin.(4^1) din Legea nr.227/2015-privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
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În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139 alin.(3)
lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă organizarea licitației publice pentru concesionarea imobilului, format din
construcție în suprafață de 87,62 mp și teren aferent în suprafață indiviză de 47,40 mp (4,10%),
aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, situat în la parterul Bl.F1 din orașul Ianca,
str.Morii nr.1, înscris în Cartea Funciară Ianca Nr.70469-C1-U26 cu același număr cadastral, în
vederea înființării unui Cabinet Medical Individual de Stomatologie în orașul Ianca.

(2) Organizarea și desfășurarea licitației publice se realizează în conformitate cu documentația-
cadru aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020, iar termenul de concesionare este
de 20 ani de la data încheierii contractului, cu drept de prelungire în condiţiile legii.

(3) Prețul minim de pornire a licitației este de 22,02 lei/mp/an, iar redevența rezultată în urma
licitației publice se indexează anual în funcţie de rata inflației comunicată de Direcția Regională de
Statistică Brăila.

(4) Redevența şi taxa pe clădire se plătesc la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata
impozitului pe clădiri. Pentru neplata în termen a redevenţei şi a taxei  se datorează majorări de
întârziere potrivit legii pentru creanțele bugetare.

Art.2.-(1) În vederea completării documentației de concesionare a imobilului prevăzut la art.1, se
va solicita avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi
al Statului Major General (A.N.R.S.P.S.) privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura
sistemului naţional de apărare.

(2) Eventualele sarcini stabilite în avizul A.N.R.S.P.S. vor fi preluate în instrucțiunile pentru
ofertanți și în caietul de sarcini, respectiv ca anexă la contractul de concesiune dacă avizul va fi
obținut după adjudecarea licitației, sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului Ianca, prin serviciile de specialitate din subordine.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Mirela CAZACU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A  Nr.5
din 28 ianuarie 2021

privind: validarea modificărilor aduse bugetului orașului Ianca prin Dispozițiile primarului nr.528/
18.12.2020 și nr.1/04.01.2021.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
ianuarie 2021;

Având în vedere:
►Hotărârea Guvernului nr.1100/17.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în vederea echilibrării bugetelor locale ale unor unităţi
administrativ - teritoriale, potrivit căreia orașului Ianca i-a fost alocată suma de 260 mii lei pentru
finanţarea cheltuielilor din secțiunea de funcţionare până la sfârşitul anului 2020;

►raportul nr.20314/18.12.2020 al șefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, privind necesitatea modificării bugetului local în vederea repartizării/
utilizării de îndată a acestui venit suplimentar pe capitolele de venituri și cheltuieli;

►dispoziţiile art.25 din Hotărârea Consiliului Local nr.9/14.02.2020 pentru aprobarea
bugetului oraşului Ianca pe anul 2020, potrivit cărora în intervalul dintre şedinţele consiliului local
primarul, în calitate de ordonator principal de credite, a fost împuternicit 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 venituri și cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare,
cu obligația prezentării modificărilor aduse bugetului local spre validare consiliului local;

►Dispoziția primarului nr.528/18.12.2020 privind modificarea bugetului orașului Ianca pe
anul 2020, ca urmare alocării unei sume suplimentare din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor din secțiunea de funcționare;

►raportul nr.10014/04.01.2021 al șefului serviciului financiar contabil privind necesitatea
stabilirii deficitului în secțiunea de dezvoltare, respectiv pentru utilizarea sumei de 850.000 lei din
excedentul bugetului local al anului 2020 în vederea acoperirii temporare a golului de casă la
secțiunea de funcționare, pentru efectuarea plății drepturilor de natură salarială aferente lunii
decembrie 2020, dar și pentru finanțarea unor cheltuieli urgente în secțiunea de funcționare;

►Dispoziția primarului nr.1/04.01.2021 privind stabilirea deficitului în secțiunea de
dezvoltare și utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al anului 2020 pentru acoperirea
temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare, în vederea plății drepturilor de natură
salarială aferente lunii decembrie 2020, precum și pentru finanțarea unor cheltuieli urgente cu
bunuri și servicii;

►dispozițiile art.55 alin.(1), art.58 alin.(1^4) și art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice
locale nr.273/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din
cadrul consiliului local;
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În temeiul prevederilor art.129 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, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se validează modificările aduse bugetului orașului Ianca prin Dispoziția primarului
nr.528/18.12.2020, după cum urmează:

a.-se majorează cu suma de 260.000 lei veniturile din capitolul bugetar 11.02.06.-sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local, în secțiunea de
funcționare -Trimestrul IV al anului 2020.

b.-se majorează cu suma de 260.000 lei cheltuielile din capitolul bugetar 5402101001-salarii
în bani la serviciul public comunitar local pentru evidența persoanelor-Tr. IV 2020, iar suma
echivalentă alocată în același scop din venituri proprii se redistribuie în capitolul
84020303200130-cheltuieli cu alte bunuri și servicii la capitolul străzi.

Art.2.-(1) Se validează modificările  aduse bugetului orașului Ianca prin Dispoziția primarului
nr.1/04.01.2021 și se stabilește deficitul secțiunii de dezvoltare, după cum urmează:

a)-la sursa A, conform pct. 5.16.1.1 și 5.16.2.1 din Normele metodologice aprobate prin
Ordinul M.F.P. nr.3155/2020, în suma de 1.165.862,32 lei;

b)-la sursa E, conform pct.10.6.3 lit.b) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul
M.F.P. nr.3155/2020, în sumă de 158.508 lei;

(2) Pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare, se aprobă
utilizarea sumei de 850.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2020, în vederea efectuării
plății drepturilor de natură salarială și a indemnizațiilor aferente lunii decembrie 2020 ale
personalului din aparatul propriu și din serviciile/instituțiile publice subordonate, ale persoanelor
cu handicap grav, pentru transferuri către Unitatea de Asistență Medico Socială și repartizări
către unitățile de învățământ preuniversitar de stat în limita a 1/12 din bugetul anului 2020,
precum și pentru finanțarea altor cheltuieli urgente din secțiunea de funcționare.

(3) Pe măsura realizării/încasării veniturilor la secțiunea de funcționare a bugetului local pe
anul în curs, suma utilizată potrivit alin.(1) va fi virată la fondul de dezvoltare.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca,
prin serviciul financiar-contabil din subordine.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți și transmisă spre publicare
în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Mirela CAZACU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.6
din 28 ianuarie 2021

privind: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul
administrativ al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2021-2022.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2021;
Având în vedere:
►dispozițiile art.61 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările

ulterioare, coroborate cu prevederile art.24 alin.(1) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în
unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor
de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul M.E.C.nr.5599/2020;

►adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca,
cu propunerile privind organizarea rețelei școlare pentru anul de învățământ 2021-2022;

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

►avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru organizarea rețelei școlare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Ianca, în anul școlar 2021-2022, transmis prin adresa
nr.12080/21.12.2020;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.a), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2021-2022, după cum urmează:

I- ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ:

Me
diu

l d
e

re
zid

en

ță CI
F/

SI
R Unitatea de învăţământ cu personalitate

juridică/niveluri de învățământ
școlarizate/limba de predare/
Adresa, nr. telefon /fax/e-mail

Unitatea de învăţământ fără
personalitate juridică arondată/
Adresa, nr. telefon/fax/e-mail

UR
BA

N
46

75
77

9 /
 09

61
10

22
74 Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”/

preşcolar, primar, gimnazial şi liceal/
limba română/

Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.167,
Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200,

Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519
e-mail: licangelescu@yahoo.com

Şcoala Primară Perişoru/
învățământ primar, Satul Perişoru,
Str.Sloboziei nr.16, Judeţul Brăila

Grădiniţa cu program normal Perișoru/
învățământ preșcolar, Satul Perişoru,
Str.Ion Corciu nr.246, Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Ianca/
învățământ preşcolar, Orașul Ianca,

str.Gării nr.8, Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Târlele Filiu/
învățământ preșcolar, Satul Târlele Filiu
str.Marioara Marin nr.275, Judeţul Brăila
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UR
BA

N
46

75
77

9 /
 09

61
10

22
74 Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”/

preşcolar, primar, gimnazial şi liceal/
limba română/

Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.167,
Judeţul Brăila

Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519

e-mail: licangelescu@yahoo.com

Şcoala Gimnazială Plopu/
învățământ primar și gimnazial, Satul Plopu

str.Școlii nr.264, Judeţul Brăila

Şcoala Primară Oprişeneşti
învățământ primar, Satul Oprişeneşti,

str.Brăilei nr.217, Judeţul Brăila

Grădiniţa cu program normal Plopu,
învățământ preșcolar, Satul Plopu

str.1 Decembrie 1918 nr.229A, Judeţul Brăila

Grădiniţa cu program normal Oprişeneşti,
învățământ preșcolar, Satul Oprişeneşti,

str.Brăilei nr.217, Judeţul Brăila

UR
BA

N
46

75
76

0/0
96

10
01

05

Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu”/
primar, gimnazial, liceal şi profesional/

limba română/
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.13,

Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668494; 0239/668345

Fax: 0239/668818
e-mail: oncescuianca@yahoo.com

-

II. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
AN ȘCOLAR 2021-2022

Denumire unitate de învățământ arondată/Limba de predare/Adresa

UR
BA

N CLUBUL COPIILOR IANCA/RO
Oraşul Ianca, str.Gării nr.7, Tel./Fax 0239 615137, e-mail pcbraila@gmail.com

Județul Brăila

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca și Instituției Prefectului Brăila, transmisă
spre publicare în Monitorul Oficial Local și afișată la sediul consiliului local, prin grija secretarului general al
orașului Ianca.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Mirela CAZACU Alexandru STERIAN

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca Nr.6/28.01.2021
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