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H O T Ă R Â R E A Nr.43
din 29 iulie 2021
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna
iulie 2021
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
iulie 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local Ionel MANOLE este ales președinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna iulie 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, cu
modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Ionel MANOLE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.44
din 29 iulie 2021
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții «Reabilitare
termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu»
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
iulie 2021;
Având în vedere:
►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ
teritoriale în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2021, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.104/2021, potrivit căruia una din condițiile asocierii
o reprezintă aprobarea Devizului General cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiții care se dorește a fi cofinanțat;
►Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021 privind aprobarea bugetului orașului
Ianca și a Programului investiţiilor publice pe anul în curs, unde la poziția nr.6 din Anexa nr.4
figurează înscris obiectivul nou de investiții «Reabilitare termică corp clădire Școala
gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu», pentru care au fost alocate
fondurile necesare finanțării/cofinanțării, o altă condiție obligatorie a asocierii;
►dispoziţiile art.10 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, potrivit cărora
documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, a căror finanţare se asigură
integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului-cu Devizul General privind indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivului, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local.
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții
«Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae
Oncescu», potrivit Devizului General prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul estimativ al proiectului este de 617.380 lei, din care suma de 488.603 lei
reprezintă Construcții + Montaj, ambele valori având inclusă taxa pe valoarea adăugată.
(3) După finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de
lucrări, potrivit legii, rezultând valoarea finală de finanţare a obiectivului de investiţii, Devizul
General cu indicatorii tehnico-economici actualizați va fi supus aprobării consiliului local.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul,
care se împuterniceşte să semneze în numele și pe seama orașului Ianca contractul de lucrări
și celelalte documente necesare implementării proiectului.
Art.3.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Ionel MANOLE

H.C.L.nr.44/29.07.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.45
din 29 iulie 2021
privind: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin Consiliul
Județean, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul nou de investiții «Reabilitare
termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu»
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
iulie 2021;
Având în vedere:
►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ
teritoriale din județ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.104/2021, în
vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2021;
►necesitatea accesării de îndată a fondurilor de la bugetul Consiliului Județean Brăila
pentru cofinanțarea lucrărilor la obiectivul de investiții «Reabilitare termică corp clădire Școala
gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu», obiectiv cuprins la poziția 6
din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021 privind aprobarea Programului
investiţiilor publice pe anul în curs, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, astfel încât să
poată fi finalizat până la data de 31 decembrie 2021;
►Hotărârea Consiliului Local nr.44/29.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul nou de investiții «Reabilitare termică corp clădire Școala
gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu»;
►dispoziţiile art.35 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, conform
cărora consiliile locale pot aproba asocieri pentru realizarea unor lucrări de interes local;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum și avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e) și alin.(9) lit.a) și 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
și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă asocierea Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin
Consiliul Județean, în vederea cofinanțării și realizării lucrărilor la obiectivul nou de investiții
«Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae
Oncescu».
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(2) Bugetul estimat al obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) este în sumă totală de
617.380 lei, din care suma de 488.603 lei reprezintă Construcții + Montaj, ambele valori având
inclusă taxa pe valoarea adăugată.
Art.2.-Contribuția Consiliului Local al Orașului Ianca pentru cofinanțarea și realizarea
obiectului asocierii este în sumă de 373.380 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, fiind
suportată din bugetul local pe anul în curs din capitolul 51.02.01.03.71.03.- autorități publice,
active nefinanciare, reparații, urmând ca diferența de 244.000 lei-inclusiv taxa pe valoarea
adăugată, reprezentând 49,94% din valoarea C + M a lucrării, să fie solicitată Consiliului
Județean Brăila în cadrul asocierii.
Art.3.-Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.44/29.07.2021,
fiind suportate de asemenea din bugetul local.
Art.4.-Se aprobă conținutul contractului de asociere care urmează a fi încheiat între
Consiliul Județean Brăila și Consiliul Local al Orașului Ianca, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.-Asocierea își produce efecte după aprobarea acesteia de către Consiliul Județean
Brăila și semnarea contractului de asociere de către părțile contractante.
Art.6.-Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al Orașului
Ianca, să semneze contractul de asociere cu Consiliul Județean Brăila potrivit prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.7.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.8.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Ionel MANOLE

Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.45/29.07.2021
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H O T Ă R Â R E A Nr.46
din 29 iulie 2021
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții «Reabilitare
drum exploatare sat Plopu»
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
iulie 2021;
Având în vedere:
►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ
teritoriale din județ în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2021, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.104/2021, potrivit căruia una din condițiile
asocierii o reprezintă aprobarea Devizului General cuprinzând indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții care se dorește a fi cofinanțat;
►Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021 privind aprobarea bugetului local și a
Programului investiţiilor publice pe anul în curs, unde la poziția nr.5 din Anexa nr.4 figurează
înscris obiectivul nou de investiții «Reabilitare drum exploatare sat Plopu», pentru care au
fost alocate fondurile necesare cofinanțării-o altă condiție obligatorie a asocierii;
►dispoziţiile art.10 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, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, potrivit cărora
documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se
asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile
deliberative;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului-cu Devizul General privind indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivului, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local.
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții
«Reabilitare drum exploatare sat Plopu», potrivit Devizului General prevăzut în anexa care
face parte din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul estimativ al proiectului este de 600.600 lei, din care suma de 511.960 lei
reprezintă Construcții + Montaj, ambele valori având inclusă taxa pe valoarea adăugată.
(3) După finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de
lucrări, potrivit legii, rezultând valoarea finală de finanţare a obiectivului de investiţii, Devizul
General cu indicatorii tehnico-economici actualizați va fi supus aprobării consiliului local.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul,
care se împuterniceşte să semneze în numele și pe seama orașului Ianca contractul de lucrări
și celelalte documente necesare implementării proiectului.
Art.3.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Ionel MANOLE

H.C.L.nr.46/29.07.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.47
din 29 iulie 2021
privind: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin Consiliul
Județean, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul nou de investiții «Reabilitare
drum exploatare sat Plopu»
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
iulie 2021;
Având în vedere:
►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ
teritoriale din județ în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2021, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.104/2021, potrivit căruia pot fi posibile asocierile
pentru cofinanțarea lucrărilor de realizare, reabilitare sau modernizare de drumuri interioare/
străzi interioare și drumuri comunale care fac legătura cu drumurile publice comunale,
județene sau naționale;
►necesitatea accesării de îndată a fondurilor de la bugetul Consiliului Județean Brăila
pentru cofinanțarea lucrărilor la obiectivul de investiții «Reabilitare drum exploatare sat
Plopu», obiectiv cuprins la poziția 5 din Anexa nr.4 la H.C.L.nr.27/15.04.2021 privind
aprobarea Programului investiţiilor publice pe anul în curs, ca secţiune de dezvoltare în
bugetul local, astfel încât obiectivul să poată fi finalizat până la data de 31 decembrie 2021;
►Hotărârea Consiliului Local nr.46/29.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul nou de investiții «Reabilitare drum exploatare sat Plopu»;
►dispoziţiile art.35 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, conform
cărora consiliile locale pot aproba asocieri pentru realizarea unor lucrări de interes local;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum și avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e) și alin.(9) lit.a) și 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
și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă asocierea Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin
Consiliul Județean, în vederea cofinanțării și realizării lucrărilor la obiectivul nou de investiții
«Reabilitare drum exploatare sat Plopu».
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(2) Bugetul estimat al obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) este în sumă totală de
600.600 lei, din care suma de 511.960 lei reprezintă Construcții + Montaj, ambele valori având
inclusă taxa pe valoarea adăugată.
Art.2.-Contribuția Consiliului Local al Orașului Ianca pentru cofinanțarea și realizarea
obiectului asocierii este în sumă de 345.600 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, fiind
suportată din bugetul local pe anul în curs din capitolul 84.02.03.71.03.-transporturi, active
nefinanciare, reparații, urmând ca diferența de 255.000 lei-inclusiv taxa pe valoarea
adăugată, reprezentând 49,81% din valoarea C + M a lucrării, să fie solicitată Consiliului
Județean Brăila în cadrul asocierii.
Art.3.-Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.46/29.07.2021,
fiind suportate de asemenea din bugetul local.
Art.4.-Se aprobă conținutul contractului de asociere care urmează a fi încheiat între
Consiliul Județean Brăila și Consiliul Local al Orașului Ianca, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.-Asocierea își produce efecte după aprobarea acesteia de către Consiliul Județean
Brăila și semnarea contractului de asociere de către părțile contractante.
Art.6.-Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al Orașului
Ianca, să semneze contractul de asociere cu Consiliul Județean Brăila potrivit prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.7.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.8.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Ionel MANOLE

H.C.L. Nr.47/29.07.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.48
din 29 iulie 2021
privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2021
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
iulie 2021;
Având în vedere:
►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ
teritoriale în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2021, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean nr.104/2021, potrivit căruia în fila de buget a obiectivului
propus pentru cofinanțare trebuie prevăzută atât suma alocată din bugetul local, cât și cea
alocată de la bugetul județean, fapt care necesită rectificarea bugetului local;
►adoptarea Hotărârilor Consiliului Local nr.45 și 47 din 29.07.2021 privind asocierea
Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin Consiliul Județean pentru
cofinanțarea și realizarea unor obiective noi de investiții, potrivit cărora sunt propuse a se
accesa sume de la bugetul județului pentru cofinanțarea acestora, sume care trebuie cuprinse
în bugetul local la capitolele de venituri și cheltuieli aferente;
►necesitatea efectuării unor acțiuni rapide și eficiente de dezinsecție în zona
numeroaselor spații de joacă, a parcurilor și a altor spații verzi, precum și efectuarea unor
tratamente pentru protecția pomilor fructiferi, la care sunt necesare insecticide de calitate cu
un grad scăzut de toxicitate, precum și echipamente și instalații performante, date fiind și
suprafețele mari care necesită tratamente repetate;
►economiile înregistrate la unele obiective de investiții, mai cu seamă la cel privind
reabilitarea suprafeței de joc a Stadionului orășenesc «Ștefan Vrăbioru», precum și ca urmare
a asocierilor precizate anterior, care face posibilă redirecționarea veniturilor excedentare/
suplimentare către alte investiții, cu precădere pentru achiziționarea unui atomizor de înaltă
calitate, precum și pentru instalarea sistemului de iluminat nocturn la Stadionul «Alexandru
Ciocârlan» din satul Plopu, sistem care să permită cel puțin efectuarea antrenamentelor ferite
de canicula din timpul zilei ce se acutizează de la an la an și care se manifestă în cea mai
mare parte a perioadei competiționale, dar care va avea și un efect pozitiv asupra sănătății
sportivilor celor două cluburi locale care dispută etapele competiționale pe acest stadion;
►adresa nr.3190/13.07.2021 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul
Ianca, prin care se solicită alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pentru dotarea
laboratorului de informatică cu calculatoare și alte echipamente informatice, precum și suma
de 80.000 lei pentru reparații curente la acoperișul clădirii Școlii Gimnaziale din structura
Liceului;
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►dispozițiile art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil cu detaliile/
soluțiile de rectificare bugetară, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din
cadrul consiliului local;
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Bugetul orașului Ianca pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.27/15.04.2021, se rectifică după cum urmează:
a)-se majorează cu suma totală de 499.000 lei veniturile din capitolul 43.02.39-subvenții
acordate în baza contractelor de asociere a Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul
Brăila prin Consiliul Județean, venituri repartizate pe următoarele capitole de cheltuieli:
a1-suma de 255.000 lei în capitolul 84.02.03.71.03-transporturi, active nefinanciare,
reparații pentru cofinanțarea obiectivului nou de investiții «Reabilitare drum exploatare sat
Plopu», în completarea sumei de 346.000 lei alocată de la bugetul local, modificându-se
corespunzător datele financiare și finanțatorii obiectivului înscris la pct.5 din Anexa nr.4 la
Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021, denumită în continuare H.C.L.nr.27/2021,
privind aprobarea bugetului local și a Programului de investiții pe anul în curs;
a2-suma de 244.000 lei în capitolul 51.02.01.03.71.03-autorități publice, active
nefinanciare, reparații, pentru cofinanțarea obiectivului nou de investiții «Reabilitare termică
corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu», în
completarea sumei de 374.000 lei alocată de la bugetul local, modificându-se corespunzător
datele financiare și finanțatorii obiectivului înscris la pct.6 din Anexa nr.4 la H.C.L.nr.27/2021
privind aprobarea bugetului local și a Programului de investiții pe anul în curs;
b)-din fondul de dezvoltare aferent anilor precedenți-cont 98.02, se majorează cu suma
de 95.000 lei cheltuielile din capitolul 84.02.03.71.01.02-transporturi, mașini, echipamente și
mijloace de transport, pentru achiziția unui atomizor-nebulizant și sistem aerosol termofug;
c)-din fondul de dezvoltare aferent anilor precedenți-cont 98.02, se majorează cu suma
de 215.000 lei cheltuielile din capitolul 67.02.05.01.71.01.30-cultură, sport, alte mijloace fixe,
pentru achiziția și instalarea sistemului de iluminat nocturn la Stadionul «Alexandru
Ciocârlan» din satul Plopu;
d)-cheltuielile din capitolul 51.02.01.03.20.01.30-administrație publică, alte cheltuieli cu
bunuri și servicii, se diminuează cu suma de 10.000 lei și se repartizează pe alte capitole de
cheltuieli, astfel:
d1-suma de 6.000 lei în capitolul 67.02.03.06.20.01.30-cultură, alte bunuri și servicii
pentru întreținere si funcționare, pentru prestări de servicii în vederea organizării unor
activități artistice la Casa de cultură;
d2-suma de 4.000 lei în capitolul 70.02.50.20.30.30-locuințe, servicii și dezvoltare, alte
cheltuieli cu bunuri și servicii, pentru lucrări de cadastru sistematic;
H.C.L.Nr.48/29.07.2021
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(2) Programul principalelor lucrări publice și achiziții pe anul în curs, finanțate din fondul
de dezvoltare din anii precedenți-Anexa nr.4 la H.C.L.nr.27/2021, actualizat cu modificările și
completările aprobate potrivit alin.(1), este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.-(1) Din fondul de dezvoltare aferent anilor precedenți-cont 98.02, se majorează cu
suma de 120.000 lei cheltuielile din capitolul 65.02.04.02.71.01.30-învățământ active
nefinanciare, alte active fixe, pentru dotarea laboratorului de informatică al Liceului Teoretic
«Constantin Angelescu» cu calculatoare/echipamente informatice.
(2) Se diminuează cu suma de 80.000 lei cheltuielile din capitolul 84.02.03.20.01.09transporturi, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, majorându-se cu aceeași
sumă cheltuielile materiale din capitolul 65.02.04.02.20.02 pentru reparații curente la
acoperișul clădirii Școlii Gimnaziale din structura Liceului Teoretic «Constantin Angelescu».
(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se rectifică corespunzător bugetul
Liceului Teoretic «Constantin Angelescu».
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorul
Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», prin serviciile de specialitate din subordine.
Art.4.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Ionel MANOLE

H.C.L.Nr.48/29.07.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.49
din 29 iulie 2021
privind: darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui imobil din domeniul public al orașului,
administrat de consiliul local, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila în
vederea organizării și funcționării C.S.V.S.A. Oficială Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iulie 2021;
Având în vedere:
►adresa nr.13260/06.07.2021 a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
Brăila, prin care se solicită asigurarea unui spațiu în vederea organizării și funcționării C.S.V.S.A.
Oficială Ianca;
►dispozițiile art.108-lit.d), art.129 alin.(2)-lit.c) și alin.(6)-lit.a), art.297 alin.(1)-lit.d) și art.349-351
din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispozițiile art.12 și art.17 din O.G.nr.42/2019 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea nr.215/2004, cu modificările ulterioare;
►prevederile art.6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor sanitar - veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, aprobat prin Ordinul A.N.S.V.S.A. nr.49/ 2018, cu
modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi avizul favorabil al
comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani a unui imobil din domeniul
public al orașului administrat de consiliul local, format din spațiu administrativ cu suprafața utilă de
23,50 mp și cota indiviză de teren aferent în suprafață de 30 mp, cu o valoare de inventar de 16.325
lei, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila în vederea organizării și
funcționării C.S.V.S.A. Oficială Ianca.
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(2) Imobilul prevăzut la alin.(1) se află în clădirea administrativă a Pieței agroalimentare din orașul
Ianca, str.Parcului nr.1A, evidențiat la poziția nr.184 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al orașului atestat prin H.G.nr.363/2002, cu modificările și completările aduse prin H.G.nr.813/
2011, fiind identificat prin planul de amplasament și delimitare a imobilului anexat-ca parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(3) Predarea-primirea imobilului se face prin proces-verbal în termen de 5 zile lucrătoare de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin grija primarului.
Art.2.-(1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii:
a)-să folosească imobilul potrivit destinaţiei stabilite la art.1;
b)-să prezinte, anual, consiliului local rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfăşurată;
c)-să permită accesul autorităţilor administrației publice locale pentru efectuarea controlului
asupra modului de folosință a imobilului;
d)-să nu modifice imobilul, în parte ori în integralitatea lui;
e)-la încetarea folosinței gratuite să restituie imobilul în starea în care l-a primit şi liber de orice
sarcini;
f)-să suporte cheltuielile cu utilitățile publice, precum și cele de întreţinere a imobilului, potrivit
destinaţiei sale.
(2) Modalităţile de angajare a răspunderii şi sancţiunile aferente vor fi înscrise în protocolul de
predare-primire a imobilului, care se va încheia prin grija primarului în termen de 5 zile lucrătoare de
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3.-Autoritatea publică locală executivă, prin serviciile publice din subordine, are următoarele
obligaţii:
a) să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă a imobilului, stabilite prin actul
de dare în folosinţă gratuită şi prin lege;
b) să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea imobilului, atunci când interesul public
legitim o impune.
Art.4.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/
persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Ionel MANOLE
H.C.L.Nr.49/29.07.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.50
din 29 iulie 2021
privind: vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în intravilanul
orașului Ianca, doamnei Iancu Victoria-proprietara construcțiilor edificate pe acest teren
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iulie 2021;
Având în vedere:
►cererea nr.16004/14.07.2021 a doamnei Iancu Victoria, prin care se solicită cumpărarea
terenului intravilan în suprafaţă de 1.000 mp, situat în orașul Ianca, str.Primăverii nr.138, înscris în
Cartea Funciară nr.82819-cu Numărul Cadastral 82819, aferent construcțiilor aflate în proprietatea
petentei și edificate potrivit Autorizației de construire nr.10/16.02.1996, teren pe care îl deține în
concesiune prin Contractul nr.3755/02.03.1994, exercitându-şi în acest fel dreptul de preempțiune
prevăzut de art.364 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
►Raportul de evaluare nr.2107155/15.07.2021 întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian
Cosmin, pentru stabilirea prețului minim de vânzare a terenului;
►dispoziţiile art.29 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi avizul favorabil al
comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139 alin.(2) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se însușește Raportul de evaluare nr.2107155/15.07.2021, prevăzut în anexa la
prezenta hotărâre, întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin pentru stabilirea
preţului minim de vânzare în sumă de 15.400 lei al terenului în suprafaţă de 1.000 mp, aparținând
domeniului privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Primăverii nr.138, înscris în
Cartea Funciară nr.82819-cu Numărul Cadastral 82819.
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(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) doamnei Iancu Victoria, domiciliată în orașul
Ianca, str.Primăverii nr.138, județul Brăila, concesionara terenului și proprietara construcțiilor
edificate pe acesta potrivit Autorizației de construire nr.10/16.02.1996, beneficiară a dreptului de
preempțiune prevăzut la art.364 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Preţul de 15.400 lei poate fi plătit în întregime la data încheierii contractului de vânzarecumpărare în formă autentică, iar cel de 3.130 euro poate fi plătit în rate până la data de 20.12.2021,
în lei la cursul BNR din ziua plății, la casieria Primăriei orașului Ianca sau prin ordin de plată în contul
U.A.T. Oraş Ianca RO11TREZ15421390207XXXXX deschis la Trezoreria Ianca.
(4) Suma încasată din vânzarea terenului ce va fi alocată în secţiunea de dezvoltare prin
rectificare bugetară locală, după încasarea acesteia în totalitate.
Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea, autentificarea și intabularea contractului de vânzarecumpărare a terenului cad în sarcina cumpărătorului, cu excepția documentației de carte funciară și
a raportului de evaluare care cad în sarcina vânzătorului.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuternicește să semneze contractul de vânzare-cumpărare a terenului în formă
autentică.
Art.4.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/
persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Ionel MANOLE

H.C.L. Nr.50/29.07.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.51
din 29 iulie 2021
privind: vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în intravilanul
satului Oprișenești, domnului Cotigă Fănel-proprietarul construcției edificate pe acest teren
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iulie 2021;
Având în vedere:
►cererea nr.14903/07.06.2021 a domnului Cotigă Fănel, prin care se solicită cumpărarea
terenului intravilan în suprafaţă de 4.000 mp, situat în incinta fostei C.A.P. Oprișenești, Tarla nr.178,
Parcela nr.1538/3, înscris în Cartea Funciară nr.78906-cu Numărul Cadastral 78906, teren aferent
construcției aflate în proprietatea solicitantului potrivit Autorizației de construire nr.51/09.09.2019, pe
care îl deține în concesiune prin Contractul nr.221/10.06.2014, exercitându-şi în acest fel dreptul de
preempțiune prevăzut de art.364 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
►Raportul de evaluare nr.2107081/08.07.2021 întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian
Cosmin, pentru stabilirea prețului minim de vânzare a terenului;
►dispoziţiile art.29 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi avizul favorabil al
comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139 alin.(2) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se însușește Raportul de evaluare nr.2107081/08.07.2021, prevăzut în anexa la
prezenta hotărâre, întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin pentru stabilirea
preţului minim de vânzare în sumă de 43.100 lei (8.760 euro) al terenului în suprafaţă de 4.000 mp,
aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, situat în incinta fostei C.A.P. Oprișenești,
Tarla nr.178, Parcela nr.1538/3, înscris în Cartea Funciară nr.78906-cu Numărul Cadastral 78906.
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(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) domnului Cotigă Fănel, domiciliat în orașul
căsătorit cu Cotigă CrinaGabriela, concesionarul terenului și proprietarul construcției edificate pe acesta potrivit Autorizației
de construire nr.51/09.09.2019, beneficiar al dreptului de preempțiune prevăzut la art.364 alin.(1) din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Preţul de 43.100 lei poate fi plătit în întregime la data încheierii contractului de vânzarecumpărare în formă autentică, iar cel de 8.760 euro poate fi plătit și în rate până la data de
20.12.2021, în lei la cursul BNR din ziua plății, la casieria Primăriei orașului Ianca sau prin ordin de
plată în contul U.A.T. Oraş Ianca RO11TREZ15421390207XXXXX deschis la Trezoreria Ianca.
(4) Suma încasată din vânzarea terenului ce va fi alocată în secţiunea de dezvoltare prin
rectificare bugetară locală, după încasarea acesteia în totalitate.
Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea, autentificarea și intabularea contractului de vânzarecumpărare a terenului cad în sarcina cumpărătorului, cu excepția documentației de carte funciară și
a raportului de evaluare care cad în sarcina vânzătorului.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuternicește să semneze contractul de vânzare-cumpărare a terenului în formă
autentică.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/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.(2) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Ionel MANOLE
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