
 

 

 

 
 
 
 

                                                              
                                                H O T Ă R Â R E A  Nr.38 
                                                       din 30 iunie 2022 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
iunie 2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 
iunie 2022; 

      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 Regula-
mentului 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 iunie 2022, 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 cu respectarea prevederilor art.123 alin.(1) și art.139 
alin.(1) și alin.(5) lit.c) 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.39 
                                                          din 30 iunie 2022 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 
primarului și serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 
iunie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►prevederile Părţii a VI-a, Titlul I şi II din  O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, care reglementează Statutul funcţionarilor publici cu 
prevederi aplicabile și personalului contractual din administraţia publică; 

      ►prevederile art.20 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.8/24.02.2022 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi 
serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local pentru anul 2022; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul responsabilului cu resurse umane și avizul 
favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 
primarului și serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local, potrivit anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

      Art.3.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.44/25.07.2002. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,                 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.40 
din 30 iunie 2022 

 
privind: modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare aflat în 
gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►Raportul nr.409/21.06.2022  al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului 
Ianca, privind necesitatea adoptării hotărârii pentru modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale 
pentru serviciul de salubrizare, începând cu data de 1 iulie 2022; 
      ►dispoziţiile art.8 alin.(3) lit.j) și k) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.6 alin.(1) lit.k) și l) și art.26 din Legea 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006-republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispozițiile art.7, art.8 și art.15 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordinul Autorității 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007; 
      ►dispoziţiile art.30 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 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) Se aprobă modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru  serviciul public de 
salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al orașului 
Ianca, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (2) Tarifele de operare și taxele speciale pentru serviciul public de salubrizare, modificate potrivit alin.(1), 
se aplică începând cu data de 1 iulie 2022. 
      (3) Cu aceeași dată, taxa de acces la bazinul de înot se stabilește în cuantum de 12 lei/zi pentru copiii și 
elevii cu vârsta de până la 16 ani, respectiv de 18 lei/zi pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani. 
      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul Direcţiei Serviciilor Publice 
din subordinea Consiliului Local, operatorul serviciului public de salubrizare din raza administrativ teritorială 
a oraşului Ianca. 
      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de 
internet, prin grija secretarului general. 
      Art.5.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, tarifele de operare și taxele speciale pentru  serviciul 
public de salubrizare aprobate prin H.C.L.nr.90/19.12.2019, respectiv taxa de acces la bazinul de înot stabilită 
la art.12 lit.c) din anexa nr.2 la H.C.L.Nr.30/28.04.2022, își încetează aplicabilitatea. 

      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,                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                             SECRETAR GENERAL 
 
        Mirela CAZACU                                                                                                  Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.41 
din 30 iunie 2022 

 
privind: actualizarea anexei nr.12 la Hotărârea Consiliului Local nr.8/2022 pentru aprobarea 
bugetului local pe anul în curs, cuprinzând limitele minime și maxime ale salariilor personalului 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordine 
        
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 
iunie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.11 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de resurse umane și 
avizul favorabil al comisiei de specialitate 2 din cadrul consiliului local; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) şi alin.(2) 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 și completările 
ulterioare; 
 

                                             H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-(1) Anexa nr.12 la Hotărârea Consiliului Local nr.8/24.02.2022 pentru aprobarea 
bugetului local pe anul în curs, cuprinzând limitele minime și maxime ale salariilor personalului 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordine, se 
actualizează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

      (2) Salariile lunare finale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
și serviciilor publice din subordine înființate de consiliul local, se stabilesc prin dispoziția 
primarului.       

      Art.2.-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,                                                            CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                SECRETAR GENERAL 
 
        Mirela CAZACU                                                                         Alexandru STERIAN 
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                                                               H O T Ă R Â R E A   Nr.42 
                                                                      din 30 iunie 2022 

 
privind: stabilirea apartenenței la domeniul privat al orașului Ianca a unui teren în suprafață de 12.100 mp, 
situat în extravilanul satului Oprișenești, aprobarea dezmembrării acestuia în două loturi cu stabilirea 
categoriilor de folosință aferente fiecărui lot, precum și constituirea dreptului de acces asupra lotului nr.1 în 
suprafață de 225 mp în favoarea S.C. RCS & RDS S.A. pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei de 
comunicații electronice la nivelul satului Oprișenești 

       
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►adresa nr.409/21.06.2022  a S.C. RCS & RDS S.A., prin care se solicită constituirea dreptului de acces 
asupra unui teren în suprafață de 225 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, Tarlaua 163, Parcela 
1303/25, în vederea modernizării și dezvoltării rețelei de comunicații electronice, respectiv pentru amplasarea 
un pilon de comunicații mobile 3/4G, solicitare fundamentată pe: 

      -dispoziţiile art.10 alin.(1) din O.U.G.nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată prin Legea 
nr.140/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

      -dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a), art.3 alin.(3), art.5 și art.12 din Legea nr.159/2016 privind regimul 
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru 
reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►raportul serviciului de urbanism și cadastru, potrivit căruia terenul solicitat face parte din suprafața 
totală de 12.100 mp identificată în urma lucrărilor de cadastru sistematic, fiind înscrisă provizoriu în Cartea 
Funciară nr.80923 în favoarea U.A.T. Ianca, potrivit prevederilor art.13 alin.(15) din Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996-republicată, cu modificările și completările ulterioare, fapt care impune 
stabilirea apartenenței terenului la domeniul privat al orașului, respectiv dezmembrarea acestuia în două 
loturi, cu schimbarea categoriei de folosință pentru lotul asupra căruia se cere constituirea dreptului de acces; 

      ►dispoziţiile art.25 alin.(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.23 lit.e), art.132 alin.(1), art.134 și art.135 
alin.(1) lit.a) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 
aprobat prin Ordinul A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local;                                                                                                                                         

      În temeiul prevederilor art.129 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 stabilește apartenența la domeniul privat al orașului Ianca a terenului arabil în suprafață de 
12.100 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, Tarlaua 163, Parcela 1303/25, înscris provizoriu în 
Cartea Funciară nr.80923, identificat în urma lucrărilor de cadastru sistematic potrivit planului de 
amplasament și delimitare aferent cărții funciare. 

      (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător inventarului bunurilor 
aparținând domeniului privat al orașului administrat de consiliul local. 
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      Art.2.-(1) Se aprobă dezlipirea în două loturi a terenului prevăzut la art.1, după cum urmează: 

      a)-Lotul 1, având suprafața de 225 mp și categoria de folosință curți-construcții, Tarlaua 163, Parcela 
1303/25/1; 

      b)- Lotul 2, având suprafața de 11.875 mp și categoria de folosință arabil, Tarlaua 163, Parcela 
1303/25/2; 

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

      Art.3.-Se constituie dreptul de acces asupra terenului în suprafață de 225 mp (Lotul 1), inclusiv asupra 
drumului de acces către amplasament, în favoarea S.C. RCS & RDS S.A.-cu sediul în București, str. Dr. 
Staicovici nr.75, Sector 5, având Numărul de Ordine în Registrul Comerțului J40/12278/1994 și Codul Unic 
de Înregistrare RO5888716, în vederea amplasării unui pilon de comunicații mobile 3/4G, necesar 
modernizării și dezvoltării rețelei de comunicații electronice în satul Oprișenești. 

      Art.4.-(1) Se aprobă contractul-cadru pentru constituirea dreptului de acces pe proprietatea orașului 
Ianca, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice ori a 
elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

      (2) Încheierea contractului pentru constituirea dreptului de acces, precum și predarea amplasamentului 
către Operator, se realizează ulterior dezlipirii și intabulării terenului.  Durata contractului este de 15 ani, cu 
drept de prelungire prin act adițional, cu acordul prealabil al Consiliului Local Ianca. 

      (3) Tariful pentru exercitarea dreptului de acces se stabilește în cuantum de 700 euro/an, care se va 
achita la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului pe teren, în lei, la cursul oficial din 
ziua plății.  

      (4) Pentru neplata în termen a tarifului se datorează penalități de întârziere potrivit legii pentru creanțele 
bugetare locale. 

      Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului, care se 
împuternicește să facă demersurile pentru intabularea terenului, să semneze contractul de dezlipire în formă 
autentică a terenului, precum și pe cel privind constituirea dreptul de acces. 

      Art.6.-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.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.43 
                                                                  din 30 iunie 2022 

 
privind: trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea consiliului local a unui teren intravilan, 
liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.81, județul Brăila 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►cererea nr.14573/19.05.2022 a domnului Zaharia Savu, cu domiciliul în orașul Ianca, str.Parcului 
nr.81, județul Brăila, prin care a solicitat concesionarea terenului liber de construcții în suprafață de 706 mp, 
situat în continuarea curții aferente casei de locuit și anexelor gospodărești aflate în proprietatea petentului; 
      ►raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, potrivit 
căruia terenul solicitat spre concesionare nu figurează înscris în Inventarul domeniului privat al orașului, 
astfel că apare ca necesară declararea și înscrierea terenului în această evidență; 
      ►dispoziţiile art.23 alin.(3), art.24 alin.(1) și (1^1) și art.36 alin.(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,; 
      ►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.129 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 trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea consiliului local a 
terenului intravilan în suprafață de 706 mp, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.81, 
Cvartal 25, Parcela 1187/1/3. 
      (2) Terenul este identificat prin planul de amplasament și delimitare anexat la prezenta hotărâre, 
urmând a fi înscris în cartea funciară a orașului sub regimul prevăzut la alin.(1). 
      (3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător Inventarul bunurilor 
aparținând domeniului privat al orașului administrat de consiliul local. 
      (4) Stabilirea valorii de inventar a terenului se realizează de către un expert evaluator autorizat/de 
comisia specială constituită prin Dispoziția primarului nr.13/25.01.2021, în temeiul art.2^2 din O.G.nr.81/ 
2003-privind privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
aprobată prin Legea nr.493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciul de urbanism 
și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  
      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) 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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