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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

H O T Ă R Â R E A Nr.50
din 28 iunie 2018

PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
privind: alegerea preşedintelui
de şedinţă
a Consiliului local
al oraşului Ianca din data de
28 iunie 2018.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28 iunie 2018;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►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.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local Florea LUPU este ales preşedinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 28 iunie 2018, care va semna hotărârile
aprobate 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 şi a administratorului reţelei electronice
a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN
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pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Sistematizare
zona blocurilor A9-A11, U.A.T. orașul Ianca, județul Brăila››;

ORAŞULUI
IANCA
Consiliul local al oraşuluiPRIMĂRIA
Ianca, judeţul Brăila,
întrunit în şedinţă
ordinară la data de 28 iunie
2018;
Având în vedere:
►dispozițiile art.7 alin.(3) din Hotărârea Consiliului Local nr.11/2018 privind aprobarea
Programului investiţiilor publice pe anul 2018, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, unde la
poziția nr.6 figurează obiectivul de investiții „Sistematizare zona blocuri A9-A11”;
►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru 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 serviciului de urbanism și cadastru, precum și
rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.9 și 11, art.45
alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Sistematizare zona blocurilor A9-A11, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila››, potrivit Devizului
General anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul total al obiectivului prevăzut la alin.(1) este de 582.454,37 lei, inclusiv T.V.A., din care
C+M 523.616,78 lei, inclusiv T.V.A.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuterniceşte să îndeplinească procedurile de achiziție, potrivit legii, să semneze
contractul de lucrări și celelalte acte necesare realizării obiectivului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.52
din 28 iunie 2018
privind: aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi şi a statului de funcţii ale
aparatului de specialitate alPRIMĂRIA
primarului şi serviciilor
publice din
subordine înfiinţate de consiliul
ORAŞULUI
IANCA
local, pentru anul 2018.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
iunie 2018;
Având în vedere:
►dispozițiile art.3 alin.(1) din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei
Publice nr.4514/ 2018, 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, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
►adresa nr.5816/11.05.2018 a Instituției Prefectului, județul Brăila, privind comunicarea
numărului maxim de posturi pentru anul 2018, potrivit căreia orașului Ianca îi revin 83 de
posturi potrivit pct.1 din anexa la O.U.G.nr.63/2010, exclusiv posturile finanțate din capitolele
bugetare 66.00 și 68.00-sănătate și asistență socială;
►dispoziţiile art.113 alin.(3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
►dispozițiile art.1 alin.(2) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei
de asistenţă socială, organizată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor,
prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017, astfel cum a fost modificat prin
Hotărârea Guvernului nr.417/2018;
►referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate 3 din cadrul
consiliului local;
►Avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, comunicat prin adresa
nr.35040/27.06.2018;
►dispoziţiile art.100 alin.(1) lit.a), art.107 alin.(1) lit.a) și b) și art.111 alin.(1) și (3) din
Statutul funcţionarilor publici aprobat prin Legea nr.188/1999-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.b.), art.45 alin.(2) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă pentru anul 2018 un număr total de 89 posturi pentru aparatul de
specialitate al primarului şi serviciile publice din subordine înfiinţate de consiliul local.

(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, sunt prevăzute în anexele nr.1 și 2.
Art.2.-(1) Se aprobă înființarea Direcţiei de asistenţă socială ca un compartiment
funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului, fără personalitate juridică, prin
reorganizarea serviciului de asistență socială și medicală comunitară.
(2) Funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul serviciului de asistență socială
și medicală comunitară vor fi numiţi în noile compartimente ale Direcţiei de asistenţă socială.
(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de asistenţă socială este
prevăzut în anexa nr.3.
Art.3.-(1) Se aprobă modificarea calității postului de execuție de natură contractuală,
consilier - gradul I, din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, în
funcția publică de execuție consilier, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul aceluiași
serviciu.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, titularul postului contractual
va fi numit în funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal, cu acordarea
salariului mai favorabil.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului
care are obligaţia încadrării în cheltuielile de personal potrivit noii structuri organizatorice
aprobate.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
Art.6.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local
nr.12/15.02.2018 privind aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi şi a statului
de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine
înfiinţate de consiliul local, pentru anul 2018.
Art.7.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

