
H O T Ă R Â R E A   Nr.31
din 25 aprilie 2019

privind: trecerea în domeniul privat al orașului a unor instalații de irigații de pe raza U.A.T.
Ianca, parte din infrastructura aferentă Stației de irigații SPP 21 M Șuțești, precum și darea
acestora în folosință gratuită Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 21 M Șuțești.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
aprilie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.9/12.03.2019 a Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (O.U.A.I.) 21

M Șuțești, prin care se solicită preluarea în folosință gratuită a infrastructurii secundare de
irigații existente pe raza administrativ teritorială a orașului Ianca, respectiv antenele de irigații
A4, A6 și A8 aferente Stației SPP 21 M Șuțești, care nu s-au aflat în inventarul Societății
Naționale de Îmbunătățiri Funciare și ca atare nu a făcut obiectul Protocolului
nr.591/04.09.2003 privind predarea infrastructurii din patrimoniul statului în patrimoniul
Organizației;

►faptul că antenele de irigații A4, A6 și A8 aferente Stației SPP 21 M Șuțești nu se află
nici în patrimoniul public sau privat al orașului Ianca, ceea ce a implicat constituirea unei
comisii speciale de inventariere în scopul trecerii acestora în domeniul privat al orașului și
ulterior transmiterii lor în folosința O.U.A.I. 21 M Șuțești pentru exploatare, întreținere, reparații
și pază, precum și pentru promovarea unor proiecte de modernizare;

►dispoziţiile art.4 din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.8 lit.g) și h), art.12 alin.(2)
și art.26 lit.b) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004-republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

Pagina 1 din 2

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



►procesul verbal nr.12089/19.03.2019 întocmit  de comisia specială de inventariere
constituită prin Dispoziția primarului nr.148/15.03.2019, cu inventarul fizic și valoric al
instalațiilor subterane, parte din infrastructura de irigații aferentă Stației SPP 21 M Șuțești;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum
şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.63 alin.(5) lit.d) și art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea consiliului
a unor instalații subterane de pe raza U.A.T. Ianca, parte din infrastructura de irigații aferente
Stației SPP 21 M Șuțești, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(2) Se aprobă darea în folosință gratuită a bunurilor prevăzute la alin.(1) Organizației
Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 21 M Șuțești, pentru exploatare, întreținere, reparații și pază,
precum și pentru promovarea unor proiecte de modernizare a infrastructurii Plotului SPP 36.

(3) Predarea-primirea instalațiilor se face pe bază de protocol, în termen de 5 zile de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciile
financiar-contabil și de urbanism, care vor opera corespunzător Inventarul bunurilor care
aparțin domeniul privat al orașului Ianca.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Maria   ALEXE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.32
din 25 aprilie 2019

privind: indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata medie a inflaţiei din anul fiscal anterior, calculată pe baza
indicelui prețurilor de consum, aplicabilă începând cu anul 2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
►rata medie a inflației în anul 2018 de 4,6 %, calculată pe baza indicelui prețurilor de consum, transmisă

de Institutul Național de Statistică prin Comunicatul de presă nr.17/14.01.2019;
►dispozițiile art. 16 alin.(2) și art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările

şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi rapoartele comisiilor de

specialitate nr.2 şi 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), art.45 alin.(2) lit.c) şi art.115 alin.(1) lit.b)

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Impozitele şi taxele locale, precum și taxele speciale care constau într-o anumită sumă în lei sau
care sunt stabilite pe baza unor anumite cote/sume în lei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.39/
26.04.2018 și în anexele nr.1 și 2 ale acesteia, se indexează cu 4,6 % și se aplică începând cu anul 2020.

b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul pentru clădirile
rezidenţiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la nivelul de 0,1 %;

c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul pentru clădirile
nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la nivelul de 0,2 %;

d) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul/taxa pentru
clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la nivelul de 0,2 %;

e) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul/taxa pentru
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la nivelul de 1,3 %;

f) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje și excavări, prevăzută la art. 474 alin. (10) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 23,55 lei/mp teren afectat la suprafața solului de
foraje și excavări;

g) taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri
şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice, prevăzută la art. 474 alin. (14) din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 10,50 lei pentru fiecare metru pătrat de
suprafaţă ocupată de construcţie;

h) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de
apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu, prevăzută la art. 474 alin.
(15) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 16,75 lei pentru fiecare racord;

i) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, prevăzută la art. 474 alin. (16)
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 9,5 lei;

j) taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, prevăzută la art. 475 alin.(1) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 21 lei;
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k) taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică,
în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, se stabilește astfel: 210 lei pentru 0-10 mp; 315 lei
pentru 10,1-20 mp; 420 lei pentru 20,1-30 mp; 525 lei pentru 30,1- 500 mp, inclusiv, respectiv de 4.200 lei
pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp; pentru celelalte activități taxa anuală de eliberare/vizare a autorizației
de funcționare este de 85 lei;

l) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (taxa pentru serviciile de
reclamă şi publicitate), se stabileşte la nivelul de 3 %;

m) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică, prevăzută la art. 478 alin.(2) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se
stabileşte la nivelul de 35 lei/mp sau fracțiune de metru pătrat;

n) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte structuri de afişaj
pentru reclamă şi publicitate, prevăzută la art. 478 alin.(2) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se
stabileşte la nivelul de 25 lei/mp sau fracțiune de metru pătrat;

o) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul în cazul
unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea
unui film, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă), se stabileşte la nivelul de 2 %;

p) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul în cazul
oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. o) ), se stabileşte la nivelul de 5 %;

r) taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă, prevăzută la art. 486 alin.(4) din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește la nivelul de 525 lei.

(2) Taxele speciale actualizate prin indexare potrivit art.1, sunt prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice, precum și delimitarea zonelor
în intravilan şi extravilan pentru determinarea impozitului pe teren, aprobate potrivit anexelor nr.3 și 4 la
Hotărârea Consiliului Local nr.39/26.04.2019, se aplică în mod corespunzător și în anul 2020.

Art.3.-Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele
de transport, până la data de 31 martie 2020, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice și persoanele
juridice, se acordă o bonificaţie de 10%.

Art.4.-(1) Se aprobă preţurile biletelor/abonamentelor pe mijloacele de transport în comun de călători ale
primăriei, în cazul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu şi li se decontează cheltuielile de
transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe
bază de abonament, după cum urmează:

a)- pentru elevii din satul Tîrlele Filiu, la ambele licee din oraşul Ianca…………………...…2,00 lei/zi/elev;
b)- pentru elevii din satul Perişoru, la ambele licee din oraşul Ianca…………………………1,00 lei/zi/elev;
c)- pentru elevii din satul Berleşti, la ambele licee din oraşul Ianca……………………….....1,80 lei/zi/elev;
d)- pentru elevii din satul Oprişeneşti, la ambele licee din oraşul Ianca……………………..1,60 lei/zi/elev;
e)- pentru elevii din satul Plopu, la ambele licee din oraşul Ianca………………………...….1,50 lei/zi/elev.
(2) Transportul elevilor efectuat cu microbuzele transferate de la minister, din satul Berleşti la Şcoala

primară Perişoru şi din satul Oprişeneşti la Şcoala Gimnazială Plopu, este gratuit.
Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile din cadrul

aparatului de specialitate al primarului.
Art.6.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet,

prin grija secretarului orașului Ianca.

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, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Maria   ALEXE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.33
din 25 aprilie 2019

privind: aprobarea cuantumului și a numărului burselor care se acordă din bugetul local
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului
Ianca, în anul 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
aprilie 2019;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.82 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi

completările ulterioare, respectiv ale art.4, art.19 și art.20 din Criteriile generale de acordare
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S.
Nr.5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

►adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-
teritorială a oraşului Ianca cu propunerile pentru cuantumul şi numărul burselor care se
acordă din bugetul local în anul 2019;

►prevederile art.8-10 din H.C.L.nr.28/11.04.2019 privind aprobarea bugetului orașului
Ianca pe anul în curs, prin care au fost alocate sumele pentru acordarea burselor şcolare în
anul 2019;

►referatul de aprobare al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din
cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a) și alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(2) lit.a) şi
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă cuantumul şi numărul burselor care se acordă din bugetul local
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului
Ianca, în anul 2019, după cum urmează:

Unitatea de învăţământ
Burse sociale Burse de

studiu
Burse de

merit
Burse de

performanţă
Nr. Cuantum

(lei)
Nr. Cuantum

(lei)
Nr. Cuantum

(lei)
Nr. Cuantum

(lei)
Liceul Teoretic

‹‹C-tin Angelescu›› Ianca 159 30 6 40 57 50 - -

Liceul Tehnologic
‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca 21 30 - - 26 50 - -
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(2) Stabilirea beneficiarilor se face pe baza Criteriilor generale aprobate prin Ordinul
M.E.C.T.S. Nr.5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe baza
criteriilor specifice aprobate de consiliile de administrație ale unităților de învăţământ
preuniversitar de stat.

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

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

Art.2.-Cuantumul şi numărul burselor care se acordă din bugetul local vor fi revizuite la
începutul anului școlar 2019-2020, în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a
activităţilor şcolare.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi directorii
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a orașului
Ianca.

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

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, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Maria   ALEXE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.34
din 25 aprilie 2019

privind: aprobarea Regulamentului de acordare a  finanţării pentru programe sportive din
fonduri publice.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
aprilie 2019;

Având în vedere:
►considerentele și dispozițiile art.181 din O.U.G.nr.38/2017 pentru modificarea şi

completarea Legii educaţiei fizice și sportului nr.69/2000, potrivit cărora finanțarea sportului
a devenit o prioritate națională și că autoritățile administrației publice locale pot aloca la rândul
lor sume din bugetul aprobat anual, pentru finanțarea activităților sportive pe plan local;

►dispoziţiile art.671 alin.(3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu
modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.2 alin.(2) din Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr.664/2018
privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi
completările ulterioare;

►prevederile art.18 din Hotărârea Consiliului Local nr.28/11.04.2019 privind aprobarea
bugetului orașului Ianca pe anul în curs, prin care au fost alocate sumele pentru finanțarea
programelor sportive ‹‹Promovarea sportului de performanţă›› și ‹‹Sportul pentru toţi›› în anul
2019, în concret pentru participarea Clubului Sportiv Viitorul Ianca în Cupa României, în Liga
a 4-a din Campionatul județean de fotbal și în alte competiții oficiale sau amicale organizate
de Federația Română de Fotbal sau Asociația Județeană de Fotbal Brăila, respectiv pentru
organizarea concursului anual „Căruța Brăileană”;
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►confirmarea Consiliului Concurenței, transmisă prin adresa nr.10600 din 17.08.2017,
potrivit căreia măsura de sprijin privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial, club
sportiv de drept privat deţinător al certificatului de identitate sportivă, nu reprezintă ajutor de
stat așa cum este prevăzut la art.107 alin.(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi rapoartele
comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.6, 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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă Regulamentul de acordare a  finanţării pentru programe sportive din
fonduri publice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-(1) Analiza propunerilor de proiecte este efectuată de către o comisie de evaluare,
formată din doi consilieri locali și trei reprezentanți ai primarului care pot fi specialiști din
aparatul propriu sau din structurile sportive județene, desemnați prin dispoziție.

(2) Consilierii locali George Sterpu și Ștefan Marcel Mitrea-titulari și Ștefan Racu-supleant
se desemnează să facă parte din comisia de evaluare propunerilor de proiecte.

Art.3.-Consilierii locali Liviu Dragomir și George Priceputu-titulari și Dănuț Pisică-supleant
se desemnează să facă parte din comisia de soluționare a contestațiilor la procedura de
evaluare a propunerilor de proiecte și atribuirea contractelor de finanțare.

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

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, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Maria   ALEXE Alexandru STERIAN
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Anexă la H.C.L. Nr.34/25.04.2019

REGULAMENT
de acordare a  finanţării pentru programe sportive din fonduri publice

CAP.I.-DISPOZITII GENERALE

Scopul, cadrul legislativ, principiile și termenii de referință.

Art.1.-(1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii pentru analizarea,
evaluarea și aprobarea cererilor de finanțare din fondurile publice ale bugetului orașului Ianca, pentru:
a)-programele sportive ale cluburilor sportive de drept public care își desfăşoară activitatea pe raza
administrativ-teritorială a orașului Ianca;
b)-programele sportive ale cluburilor sportive de drept privat care își desfăşoară activitatea pe raza administrativ-
teritorială a orașului Ianca, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de
identitate sportivă;
c)-programele sportive organizate în raza administrativ-teritorială a orașului Ianca de către asociaţiile județene
pe ramură de sport, afiliate la federaţiile sportive naționale;
d)-programele sportive desfăşurate în raza administrativ-teritorială a orașului Ianca de către federaţiile sportive
naţionale, Direcţia Județeană pentru Sport şi Tineret Brăila, ori Inspectoratul Școlar Județean Brăila;
e)-programele sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru înalta performanţă sportivă,
pe raza administrativ-teritorială a orașului Ianca;
f)-premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive interne şi
internaţionale oficiale de către sportivii si colectivele tehnice ale structurilor sportive care își desfăşoară
activitatea pe raza administrativ-teritorială a orașului Ianca;
g)-programele sportive ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, înfiinţate pe raza administrativ-teritorială a
orașului Ianca și derulate prin asociaţiile sportive şcolare şi universitare;
h)-programele sportive derulate de Federaţia Sportului Şcolar şi Federaţia Sportului Universitar pe raza
administrativ-teritorială a orașului Ianca;
i)-proiectele de modernizare, întreținere și funcționare a infrastructurii sportive de pe raza administrativ-

teritorială a orașului Ianca.
(2) Regulamentul de acordare a finanțărilor din fonduri publice pentru programele sportive de utilitate publică,

în cadrul cărora se pot finanţa proiecte de activitate sportivă, este fundamentat în concordanță cu:
- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a

dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
- Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor şi

programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportivă;

Art.2.-Prezentul regulament stabilește totodată procedura și demersurile necesare privind atribuirea contractului
de finanțare pentru activităţi sportive din cadrul programelor sportive stabilite în baza Legii educaţiei fizice şi
sportului nr.69/2000 și a Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr.664/2018, din fondurile publice ale
orașului Ianca.

R O M Â N I A
JUDEŢUL   BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178
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Art.3.-În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) activitate generatoare de profit - activitate care produce profit în mod direct pentru o persoană fizică sau

juridică;
b) activitate sportivă - complex de acţiuni anuale şi/sau multianuale care au ca scop comun îndeplinirea unor

obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni multianuale care constituie activitatea sportivă sunt:
acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive;

c) acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinatate, realizată în baza
unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, avand ca scop
dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive;

d) alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decat competiţiile
sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe,
simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii,
cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de
cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea;

e) autoritate finanţatoare –U.A.T. Orașul Ianca, prin Consiliul Local și Primar;
f) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare în urma aplicării procedurii selecţiei

publice de proiecte;
g) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţare;
h) colective tehnice - care pot avea în componență: antrenori, medici, cercetători, metodist, asistent medical,

kinetoterapeuți, psihologi, biochimist, coregraf, corepetitor, alți specialiști stabiliți de federațiile sportive sau
de către organizațiile sportive abilitate cu atribuții în coordonarea și finanțarea activității sportive de
performanță, care sunt implicați direct și indirect, prin intermediul atribuțiilor, în performanța sportivă;

i) competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în
baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau
obtinerea victoriei;

j) competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului de desfăşurare, pot
participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;
- competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit

prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional;
- competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean-competiţie sportivă internă care are ca

obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel zonal ori interjudeţean sau
promovarea în eşalonul valoric superior;

- competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit
prin regulamentul acesteia desemnarea unui caştigător la nivel judeţean sau promovarea în eşalonul
valoric superior;

- competiţie sportivă internă de nivel comunal, oraşenesc sau municipal - competiţie sportivă internă
care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui caştigător la nivel comunal,
orăşenesc sau municipal;

k) competiţie sportivă internaţională - competiţie sportivă la care, conform regulamentelor de desfaşurare,
pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din mai multe ţări;

l) contract de activitate sportivă – convenție încheiată, în condiţiile legii, între structura sportivă şi o
persoană fizică, sportiv sau membru al unui colectiv tehnic, care contribuie la realizarea acţiunilor sportive
dintr-un program sportiv;

m) contract de finanţare - contract încheiat, în condiţiile legii, între U.A.T. Orașul Ianca, denumită în continuare
autoritate finanţatoare şi un beneficiar structură sportivă de drept public sau de drept privat cu personalitate
juridică sau alte entități conform legislaţiei în vigoare;

n) finanţare - alocare financiară din fonduri publice pentru implementarea proiectelor/programelor sportive
iniţiate de către structurile sportive, unităţile şi instituţiile de învăţământ pentru asociaţiile sportive şcolare şi
universitare, alte organizaţii şi instituţii pentru proiecte şi programe sportive aşa cum sunt enumerate la art.
18^1 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, de către autoritatea finanțatoare în
conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, coroborate cu
prevederile educației fizice și sportului nr. 69/2000 și ale Ordinului MTS 664/2018;

o) fonduri publice - sume alocate din bugetul local al orașului Ianca;
p) instituţie de învăţământ – instituţie de învăţământ superior ce are înfiinţată o asociaţie sportivă universitară

deținătoare a Certificatului de Identitate Sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul
Sportiv care solicită finanţarea unui program sportiv, în condiţiile legii;
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q) organizaţii sportive –persoane juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial, deținătoare ale
Certificatului de identitate sportivă cărora le-a fost atribuit numărul de înregistrare în Registrul sportiv,
structuri sportive constituite potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, respectiv asociații sportive
fără personalitate juridică, cluburi sportive, federații sportive pe ramură de sport, alte persoane juridice de
drept public ori privat care, potrivit actului de înființare sau statutului, pot organiza, participa și/sau finanța,
după caz, acțiuni sportive, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, ligi profesioniste pe ramură de sport;

r) perioada competiţională - perioada în care Federaţia Română şi Federaţia Internaţională pe ramura de
sport organizează competiţii;

s) perioada precompetiţională - perioada de pregătire a sezonului competiţional intern şi internaţional;
ș) program sportiv - plan de activitate în care sunt stabilite, în ordinea desfășurării lor, etapele propuse pentru

o perioadă dată; complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu
caracter sportiv pentru o activitate sportivă secvențială sau un sezon competițional. Categoriile de acțiuni
care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiuni de selecție, acțiuni de
promovare, acțiuni de pregătire sportivă, competițiile sportive, evenimentele sportive, denumite împreună
acțiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea finantatoare sunt denumite ,,programe
sportive de utilitate publică’’;

t) proiect sportiv –plan sau intenție de a întreprinde/organiza un complex de activități cu caracter sportiv ce
vizează testarea, selecția, inițierea, pregătirea de sportivi într-o anumită ramură sau disciplină sportivă,
eveniment sportiv secvenţial din cadrul unui program sportiv inclus in calendarul al unei structuri sportive;

ț) sezon competiţional – complex de acţiuni sportive însumate în cadrul unui program sportiv organizat de
către o structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în vigoare la sporturi individuale şi jocuri sportive,
însemnând: acţiuni pregătitoare, cantonamente de pregătire, competiţii sportive amicale şi oficiale, turnee
de pregătire şi calificare, alte acţiuni specifice;

u) solicitant - structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în vigoare, instituţie sau organizaţie îndreptăţită
să solicite finanţarea şi să depună o cerere de finanţare pentru un proiect/program sportiv;

v) sportiv de performanță - sportiv autorizat în condițiile legii de către federația sportivă pe ramură de sport
să își desfășoare activitatea sportivă;

w) sportiv de înaltă performanță - sportivul de performanță care îndeplinește condițiile de performanță în
competițiile internaționale oficiale și care, la propunerea organului competent din cadrul federației sportive
naționale, dobândește calitatea de sportiv de înaltă performanță prin ordin al ministrului tineretului și
sportului;

x) strucura sportivă – persoana juridică de drept public sau privat, fără scop patrimonial, deținătoare a
Certificatului de Identitate Sportivă căruia i-a fost atribuit numărul de înregistrare în Registrul Sportiv;

z) unitate de învăţământ – unitate de învăţământ cu personalitate juridică, ce are înfiinţată în condiţiile legii o
asociaţie sportivă şcolară fără personalitate juridică deținătoare a Certificatului de Identitate Sportivă, căruia
i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul Sportiv şi care solicită finanţarea unui program sportiv.

Art.4.-Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare pentru proiecte si
programe sportive, solicitanții trebuie să fie structuri sportive care își desfășoară activitatea pe pe raza
administrativ teritorială a orașului Ianca, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă, cărora le-a fost
atribuit număr de înregistrare în registrul sportiv, sau alte entitati stabilite prin legislatia în vigoare enumerate la
art.1 alin.(1) din prezentul regulament.
Art.5.-(1) Finanțarea acordată se va utiliza numai pentru programele sportive de interes public, iniţiate şi
organizate de către solicitanți.
(2) Programele sportive de utilitate publică care pot fi finanțate din bugetul local, sunt următoarele: ‹‹Promovarea
sportului de performanţă››(P1), ‹‹Sportul pentru toţi››(P2) și ‹‹Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei
materiale sportive››(P3).

Scopul şi obiectivele specifice programelor sportive de utilitate publică sunt:
A. Programul ‹‹Promovarea sportului de performanţă››, reprezintă un program local de promovare a
practicării şi dezvoltării sportului de performanţă. Programul sportiv este un complex de acţiuni care au ca scop
comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvenţial,
sau un sezon competitional, pentru o competiţie organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament, înscris
în calendarul Asociaţiei Județene pe Ramură de Sport și/sau în calendarul Federaţiei Române pe Ramură de
Sport.
Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de
pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive.
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Programele sportive aprobate de autoritatea finanţatoare sunt denumite ,,Programe sportive de utilitate publică’’;
1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care
să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea
victoriei.
2. Obiective:
a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea
prestigiului oraşului Ianca;
b) susţinerea şi dezvoltarea ramurilor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel
local, naţional şi internaţional;
c) susţinerea şi dezvoltarea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor, dezvoltarea sportului şcolar
şi a sportului universitar;
d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;
e) mărirea numărului de practicanţi şi sportivi legitimaţi, identificarea de sportivi valoroşi care să obţină rezultate
sportive notabile pentru comunitatea locală şi ţara noastră pe plan internaţional;
f) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare
a fiecăruia la nivel local, naţional şi internaţional;
g) susţinerea sporturilor de combat, a boxului, luptelor, artelor marţiale, ca forme de activităţi fizice care
contribuie la educaţia generală şi dezvoltarea individului, dar şi în vederea amplificării la nivel naţional şi
internaţional a participării ţarii noastre la competiţiile de mare anvergură, participarea activă a comunităţii locale
la dezvoltarea acestui fenomen;

B. Programul ‹‹Sportul pentru toţi››, reprezintă un program local de promovare a practicării şi dezvoltării
sportului pentru toţi. Programul sportiv este un complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor
obiective cu caracter sportiv şi indicatori, pentru un eveniment sportiv secvenţial, pentru o competiţie organizată
pe o perioadă stabilită printr-un regulament al competiţiei, înscris în calendarul Asociaţiei Județene ,,Sportul
pentru Toți’’ și/sau al Federaţiei Române ,,Sportul Pentru Toţi’’.
Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de
pregatire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive.
Programele sportive aprobate de autoritatea finanţatoare sunt denumite ,,Programe sportive de utilitate publică’’;
1. Scop: menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru
social şi organizatoric favorizant.
2. Obiective:
a) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu şi suţinut, de cât mai mulţi membri ai
comunităţii locale;
b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar,
independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive;
c) încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca
formă de întreţinere a stării generale de sănătate şi dezvoltare a individului;

C. Programul ‹‹Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive››, reprezintă un program
local de dezvoltare a infrastructurii şi bazei materiale sportive. Programul sportiv este un complex de acţiuni
care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter administrativ, de construire, întreţinere şi
modernizare a infrastructurii sportive şi bazei materiale sportive.
Categoriile de acţiuni care stau la baza materializării unui program de construire, modernizare, întreţinere
infrastructură sportivă şi bază materială sportivă sunt: studiul de fezabilitate, nota de fundamentare, actul de
proprietate al terenului şi al bazei sportive dacă este cazul, schiţa cadastrală, devizul, caietul de sarcini, proiectul
arhitectural, avizele şi autorizaţiile de construcţie, dovada cofinanţării lucrărilor.
1. Scop: dezvoltarea infrastructurii şi asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire
şi competiționale ale sportivilor şi ale altor categorii de populaţie în bazele sportive aflate în domeniul public al
orașului.
2. Obiective:
a) întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive pentru asigurarea condiţiilor necesare practicării
activităţilor fizice şi sportive;
b) dezvoltarea bazei sportive pentru lărgirea ariei de practicare a activităţilor fizice şi sportive, precum şi pentru
organizarea de evenimente sportive naționale şi internaționale care să aducă beneficii reale comunităţilor locale
şi ţarii noastre în contextul dezvoltării sportului în lume;
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Art.6.-Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanţa proiecte din fonduri publice au drept
scop:
a)-valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care să
asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei;
b)-menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru social
şi organizatoric favorizant;
c)-dezvoltarea infrastructurii sportive prin construirea de noi baze sportive, modernizarea şi întreţinerea
acestora, respectarea condiţiilor de acces şi securitate în conformitate cu legislaţia şi regulamentele în vigoare;
d)-premierea şi recompensarea unor rezultate sportive, încurajarea practicării sportului de performanţă;
Art.7.-Obiectivele generale ale programelor sportive de utilitate publică, sunt:
a)-evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea
prestigiului orașului Ianca și al României pe plan național și internaţional;
b)-susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la
nivel local, naţional şi internaţional;
c)-susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor în paralel cu activitatea desfășurată și
dezvoltarea programelor sportive dedicate categoriilor defavorizate;
d)-perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;
e)-susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare
a fiecăruia la nivel local, naţional şi internaţional;
f)-încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni, în special în
rândul tinerilor până în 18 ani;
g)-atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar,
independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive;
h)-crearea de condiţii optime de pregătire şi participare la competiţii a sportivilor în baze sportive moderne,
posibilitatea de organizare de evenimente sportive naţionale şi internaţionale care să aducă beneficii reale
comunităţii locale şi României.
Domeniu de aplicare
Art.8.-(1) Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare a activității
sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică, de la bugetul orașului Ianca, ale cluburilor sportive
de drept public sau privat înființate sau care își desfășoară activitatea pe raza U.A.T. Oraș Ianca, atât pentru
ramurile sportive individuale cât şi pentru jocurile sportive pe echipe, pe toată perioada unui sezon competitional
sau a mai multor sezoane.
(2) Finanțarea de la bugetul local nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din
domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare.
(3) Finanțarea de la bugetul local nu se acordă pentru structuri sportive care obțin venituri mai mari de 20% din
bugetul total necesar pentru un program sportiv, din vanzarea de bilete și abonamente la evenimente sportive
sau din vanzarea de materiale promoționale.

Principii de atribuire a contractelor de finanțare
Art.9.-Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare sunt:
a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca structurile sportive de drept public sau privat,

care desfășoară activitatea pe raza orașului Ianca, să aibă dreptul de a deveni beneficiari;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să

facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractelor de
finanțare;

c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru
atribuirea contractelor de finanțare, astfel încât orice structură sportiva de drept public sau privat, care
desfășoară activitatea pe raza orașului Ianca, să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional
sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare în decursul unui an fiscal;

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor financiare unei activități a cărei
executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor
financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului sportiv aflat în derulare;



6

g) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a
acordat finanțarea din bugetul local pentru evenimente sportive secvenţiale;

h) sezonalitatea, în sensul derulării procedurii de finanțare în cadrul sezoanelor competiţionale sportive
desfăşurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile sportive, în care s-a acordat finanțarea
din bugetul local, dar pentru care se vor încheia contracte de finanţare secvenţiale în fiecare an fiscal;

Art.10.-(1) Finanțarea se acordă pentru acoperirea integrală sau parțială a unui program sportiv, în baza unui
contract de finanţare încheiat între părți.
(2) Ponderea procentuală pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă este:
a)-susținerea structurilor sportive care își desfășoară activitatea în orașul Ianca cu până la 90 % din bugetul
necesar proiectului;
b)-susținerea altor evenimente și competiții sportive de interes local, național sau internațional, organizate în
orașul Ianca, cu cel puțin 10% din bugetul necesar proiectului;
Art.11.-(1) Pentru acelaşi domeniu un beneficiar nu poate contracta mai mult de două finanţări în decursul unui
an, cu condiția respectării principiului privind cumulul de cheltuieli pentru aceeași activitate sportivă.
(2) În cazul depunerii mai multor cereri de finanţare în acelaşi domeniu, trebuie precizată ordinea importanţei lor
pentru solicitant.
Prevederi bugetare
Art.12.-Cererile de finanţare vor fi selectate în limitele fondului anual aprobat în bugetul local pentru programele
sportive, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, executarea și raportarea bugetului local.
Informarea publică și transparența decizională
Art.13.-Procedurile destinate finanţării activităţilor sportive din cadrul programelor sportive, de atribuire a
contractelor de finanţare, contractele de finanţare încheiate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum
şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările, constituie informaţii de interes public potrivit dispoziţiilor
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. II. CRITERIILE ȘI CONDIȚIILE DE ACCES LA FONDURILE PUBLICE PENTRU FINANȚAREA
ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE

Art.14.-(1) Criteriile şi condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant, sunt următoarele:
a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, sau o instituţie/organizaţie indreptăţită să solicite

finanţarea, având sediul sau care își desfășoară activitatea pe raza U.A.T. Oraș Ianca;
b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia judeţeană pe ramură

de sport, după caz;
c) să facă dovada depunerii situaţiilor financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal

competent, dacă cererea de finanțare se depune după data la care situațiile financiare au fost înregistrate;
d) să contribuie cu 10% din valoarea totală de finanţare a programului sportiv, obținând un punctaj mai mare

la analiza cererii de finanțare;
e) să nu aibă obligaţii de plată la bugetul local, la data depunerii cererii de finanțare;
f) să nu aibă obligaţii de plată la bugetul de stat, sau la bugetul asigurărilor sociale de stat;
g) să nu se afle în litigiu cu autoritățile administrației publice locale sau cu instituțiile subordonate;
h) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
i) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să nu se afle deja în stare de dizolvare

sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;

Art.15.-Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanţare, respectiv nu este eligibil, solicitantul
care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat sau bugetul local,

precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
b) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare, în măsura în care autoritatea

finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de

lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
Art.16.-Autoritatea finanţatoare are dreptul să ceară solicitanţilor prezentarea de documente suplimentare care
dovedesc eligibilitatea.
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Cap. III. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE

Dispoziții și reguli generale
Art.17.-(1) Atribuirea contractelor de finanţare se face în baza hotărârii consiliului local de aprobare a bugetului
orașului Ianca, prin care se alocă fondurile publice și se stabilesc programele/proiectele sportive care se
finanțează în anul respectiv.
(2) Atribuirea unui contract de finanţare se face prin selectarea proiectului/progrmului sportiv de către o comisie
constituită prin dispoziția primarului, cu respectarea principiilor și criteriilor de atribuire prevăzute de prezentul
regulament.
Art.18.-Autoritatea finanțatoare poate organiza anual una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor, în
funcție de bugetul disponibil.
Art.19.-(1) Procedura de selecţie de proiecte va cuprinde următoarele etape:

a) publicarea pe pagina proprie de internet a bugetului alocat finanţărilor pentru activităţile sportive pentru
anul fiscal în curs, a contractelor de finanţare pentru jocurile sportive care continuă finanţarea până la
data finalizării, precum şi a programului anual pentru acordarea finanțărilor pentru proiecte secvenţiale
dintr-un sezon competiţional sportiv;

b) publicarea anunţului de participare pe pagina proprie de internet;
c) înscrierea, depunerea și prezentarea proiectelor de către solicitanți;
d) verificarea eligibilităţii și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea financiară;
e) evaluarea propunerilor de proiecte în baza prezentului regulament de finanțare;
f) comunicarea rezultatelor și încheierea contractului sau contractelor de finanțare;
g) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare;

(2) Numărul de participanţi la procedura de selecţie de proiecte nu este limitat.
Art.20.-(1) Autoritatea finanţatoare nu este obligată să repete procedura de selecţie de proiecte în cazul în care
există un singur participant.
(2) În cazul în care numai un participant a depus propunere de proiect, autoritatea finanţatoare are dreptul de a
atribui contractul de finanţare acestuia, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament.
Art.21.-(1) Solicitantul are obligația de a depune propunerea de proiect la adresa: Primăria orașului Ianca,
str.Calea Brăilei nr.27, până la data limită pentru depunere stabilită în anunţul de participare, şi îşi asumă riscurile
transmiterii propunerii de proiect, inclusiv forţa majoră.
(2) Propunerea de proiect care este depusă la o altă adresă a autorităţii finanțatoare decât cea stabilită de către
aceasta sau, după expirarea datei limită pentru depunere, nu va fi avută în vedere la procedura de selecție.
Art.22.-(1) Orice solicitant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage propunerea de proiect până la data
limită stabilită în anunțul de participare.
(2) Modificarea propunerii de proiect, după expirarea datei limită, atrage sancţiunea excluderii solicitantului  de
la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare.
(3) Solicitantul are obligaţia de a menţine propunerea de proiect valabilă pe toată perioada de desfășurare a
sesiunii de selecție de proiecte pentru care a fost formulată.

Transparență și publicitate
Art.23.-(1) Autoritatea finanţatoare va stabili un program anual pentru acordarea de finanţări ale activităţilor
sportive, care se publică pe pagina proprie de internet.
(2) Autoritatea finanţatoare poate rectifica programul anual pentru acordarea de finanţări ale activităţilor sportive,
în funcție de alocările bugetare, care se publică pe pagina proprie de internet în aceeași secțiune.
Art.24.-(1) Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor/programelor
sportive.
(2) Publicarea pe pagina proprie de internet a programului anual pentru acordarea de finanţări activităţilor
sportive nu creează autorităţii finanţatoare și obligaţia de a efectua respectiva procedură de selecţie.
Art.25.-(1) Autoritatea finanţatoare își va face cunoscută în mod public intenţia de a atribui contracte de finanţare
a activităţilor sportive.
(2) Anunţul de participare se va publica pe pe pagina proprie de internet cu cel puțin 30 de zile calendaristice
anterior datei în care va avea loc selecția proiectelor/programelor sportive.
(3) Autoritatea finanţatoare va afişa pe pagina proprie de internet anunţul de atribuire a contractului/contractelor
de finanţare a activităţilor sportive, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de finanţare.
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Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte
Art.26.-(1) Autoritatea finanţatoare va stabili şi va include în anunţul de participare data limită pentru depunerea
propunerilor.
(2) În cazul în care, din motive obiective, respectarea termenului prevăzut în anunțul de participare  ar cauza
prejudicii autorităţii finanţatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecţie de proiecte
prin reducerea numărului de zile, dar nu cu mai mult de 15 zile. În acest caz, autoritatea finanţatoare are obligaţia
de a include în anunţul de participare motivele reducerii termenului.
(3) Autoritatea finanţatoare își rezervă dreptul de a prelungi termenul de depunere a propunerilor de proiect, cu
condiţia comunicării în scris a noii date limită de depunere, cu cel puţin 6 zile calendaristice înaintea expirării
termenului iniţial, către toţi solicitanţii care au primit un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi
prezentarea proiectului.

Documentația de solicitare a finanțării activităţilor sportive
Art.27.-(1) Documentația de solicitare a finanțării va cuprinde următoarele documente:
a) formularul de cerere de finanţare, anexa nr.1 la regulament;
b) declaraţia pe propria răspundere, anexa nr.2 la regulament;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, anexa nr.3 la regulament;
d) formular pentru raport evaluare intermediară/finală, anexa nr.4 la regulament;
e) declaraţia de imparţialitate a reprezentantului entității care a depus proiectul, anexa nr.5 la regulament;
f) adresă de înaintare a raportului, anexa nr.6 la regulament;
g) declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare, anexa nr.7 la regulament
h) curriculum vitae al responsabilului de proiect de sport, anexa nr.8 la regulament
i) copie de pe certificatul de identitate sportivă;
j) copie de pe hotărârea judecătorească/actul de înfiinţare, după caz;
k) certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registru asociațiilor și fundațiilor, dacă

e cazul;
l) copii de pe statut şi actul constitutiv, precum şi modificările aduse acestora;
m) copii de pe hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale

statutului şi actului constitutiv;
n) copie de pe situaţia financiară pe anul anterior înregistrată la organul fiscal competent, cu excepţia

structurilor sportive înfiinţate în anul în curs;
o) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;
p) copie de pe dovada sediului;
q) alte documente considerate relevante de către participant.

(2) Documentaţia de solicitare a finanţării se va întocmi în limba română și se va depune în două exemplare
originale, precum şi în format electronic la registratura autorității finanțatoare.
Art.29.-(1) Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie
să fie semnată și asumată de către reprezentantul legal al solicitantului.
(2) Bugetul proiectului rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare.

Organizarea și funcționarea comisiei evaluare a propunerilor de proiecte
Art.30.-(1) Analiza propunerilor de proiecte este efectuată de către o comisie de evaluare constituită prin
dispoziția primarului.
(2) Comisia are în componență 5 membri, din care doi consilieri locali desemnați prin hotărâre și trei
reprezentanți ai primarului care pot fi specialiști din aparatul propriu sau din structurile sportive județene.
Art.31.-(1) Şedinţele comisiei sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii ei prin vot deschis.
(2) Preşedintele comisiei va dispune, iar secretarul asigură convocarea membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de
data ședinței.
(3) Secretarul comisiei, care nu are drept de vot, preia și gestionează întreaga documentație de solicitare a
finanțării, pe măsura înregistrării ei.
(4) Fiecare membru al comisiei de evaluare va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevăzut
în anexa nr.7 la Regulament.
(2) Comisia își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor și hotărăşte prin votul majorităţii simple a
acestora.
(3) Hotărârea comisiei de evaluare, însoţită de întreaga documentație, stă la baza încheierii contractului de
finanțare.
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Procedura evaluării şi selecţiei cererilor de finanţare
Art.32.-Cererile de finanţare pentru programele/proiectele sportive trebuie să urmărească următoarele:
a) se înscriu în programele sportive de utilitate publică ‹‹Promovarea sportului de performanţă›› și ‹‹Sportul

pentru toţi››, aşa cum sunt ele definite în prezentul regulament de finanţare;
b) sunt de interes public local și se înscriu în strategia locală pentru sport, urmărind:
- promovarea și dezvoltarea activității sportive de performanță ori recreative;
- asigurarea condițiilor organizatorice și materiale pentru practicarea jocurilor sportive/disciplinelor

individuale la nivel de performanță sau nivel recreativ;
- îmbunătățirea nivelului de performanță al sportivilor juniori și seniori din structurile sportive locale;
- asigurarea creșterii din rândul tinerilor a unor viitori sportivi de performanță pe raza orașului Ianca,

respectiv atragerea unui număr cât mai mare de practicanți din rândul populației din oraș;
- creşterea accesului cetăţenilor la activități sportive;
- organizarea unor evenimente sportive de anvergură;
- dezvoltarea cooperării sportive internaţionale;
- promovarea valorilor sportive locale în circuitul naţional, regional şi internaţional;
- promovarea imaginii orașului Ianca în plan național și internațional;
- sunt depuse de solicitanți eligibili;
- respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normativele de cheltuieli în domeniul activităţii de sport,

adaptate şi stabilite prin prezentul regulament de finantare la nivelul orașului Ianca;
c) asigură contribuţia financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
Art.33.-În cadrul programelor sportive de utilitate publică vor beneficia de finanțare structurile/organizațiile, care
îndeplinesc următoarele condiții de reprezentare sportivă:

I. Programul ‹‹Promovarea sportului de performanţă››:
a.-la jocurile sportive pe echipe
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive de seniori, cu echipe participante în  ligile județene/
naționale de fotbal și/sau într-una din urmatoarele competiții oficiale: Cupa României, cupe europene, alte
competitii naționale/internaționale;
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive la categoriile de tineret, juniori și copii, participante în
campionate naționale, respectiv în alte competiții interne și internationale organizate de federațiile sportive
naționale/asociațiile județene pe ramura de sport;
- echipele din centrele de copii organizate în cadrul structurilor sportive, participante în competiții de nivel
zonal, județean, local, organizate de asociațiile județene pe ramura de sport/direcții județene  pentru sport
și tineret;
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive de seniori, tineret, juniori, care organizează în orașul
Ianca diferite competiții sportive interne și internaționale de anvergură, sau reprezintă orașul Ianca în
competiții organizate de  autorități sau organizatii partenere din țară și străinatate.
- pot fi acordate finanțări pentru premierea performanțelor sportive deosebite obținute la categoriile
seniori, tineret și juniori, la competițiile sportive interne și internaționale oficiale.
b.-la disciplinele individuale
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive, la categoria seniori, cu sportivi participanți la probe
individuale la campionate naționale, Cupa României și alte competiții oficiale interne, respectiv cu sportivi
în loturile naționale pentru campionate mondiale, europene și alte competiții internaționale oficiale;
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive, la categoriile de tineret,j uniori, cadeți și copii, cu
sportivi participanți la probe individuale, la campionate naționale, Cupa României, campionate naționale
școlare și alte competiții oficiale interne, respectiv cu sportivi în loturile naționale pentru Campionate
mondiale, europene și alte competiții internaționale oficiale;
- secțiile pe ramura de sport ale structurilor sportive de seniori, tineret, juniori, care organizează în Ianca
anumite competiții sportive interne și internaționale de anvergură, sau reprezintă orașul Ianca în competiții
organizate de  autorități sau organizații partenere din țară și strainatate;
- pot fi acordate finanțări pentru premierea performanțelor sportive deosebite obținute la categoriile
seniori, tineret, juniori, cadeți și copii, la competițiile sportive interne și internaționale oficiale.

II. Programul ‹‹Sportul pentru toţi››
- structurile sportive, asociațiile și fundațiile care promovează sportul pentru toți prin evenimente/competiții
organizate în U.A.T. Ianca, de nivel intern și internațional, care sunt cuprinse în calendarele Federației
Române Sportul pentru Toți, Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Direcției pentru Tineret și Sport Brăila,
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Asociației Județene ”Sportul pentru Toți” Brăila și/sau în parteneriat cu alte autorități sau organizații
partenere din țară și strainatate;
- structurile sportive, asociațiile și fundațiile, cu sportivi/practicanți care reprezintă orașul Ianca în
evenimente/competiții organizate de autorități sau organizații partenere din țară și strainatate.
Cofinanţare
Orașul Ianca acordă finanţări pentru programe, proiecte şi acţiuni sportive în limita creditelor bugetare
alocate cu această destinaţie. Orice finanţare nu poate depăşi 90% din bugetul total al proiectului. Diferenţa
se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor, ori din alte surse.
Solicitanţii asigură contribuţia beneficiarului de minim 10% din costul total al proiectului propus spre
finanţare. Contribuţia proprie a beneficiarului se poate constitui sub forma contribuţiei în numerar şi/sau
natură, care se cuantifică prin documente justificative.

Art.34.-Documentaţia de solicitare a finanţării va fi analizată de către membrii comisiei de evaluare a proiectelor,
în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit următoarelor criterii de evaluare:

I. Punctaj acordat pentru proiectelor din categoria ‹‹Promovarea sportului de performanţă››: (P1)
Nr.
crt. Criteriul de evaluare

Punctaj
maxim

(puncte)
1. Existenţa cadrelor tehnice specializate în cadrul clubului sportiv 5
2. Natura ramurei sportive reprezentate (olimpică/neolimpică)* 5

3.
Structura în care funcționează clubul sportiv: monosportivă, polisportivă (mai multe secții
sportive); numărul total de sportivi legitimaţi/secție; numărul de sportivi (inclusiv stafful
tehnic) participanţi la o acțiune/competiție sportivă

3

4.
Valoarea și complexitatea calendarului sportiv anual: nivelul competiţional la care activează
secţia/structura; nivelul și numărul acțiunilor sportive/competiţiilor oficiale interne sau
internaţionale la care participă secţia/structura într-un an competiţional

5

5.
Participare în ediția competițională în:  Eşalonul I-6 puncte; Eşalonul II-5 puncte; Eşalonul
III-4 puncte; Eşalonul IV-3 puncte; Eşalonul V-2 puncte; Cupa României-câte 1 punct la
fiecare din cele cinci eșaloane;

de la 2 la
6+1

6. Participare în competiţiile internaţionale oficiale, cupe europene; 6

7. Sportivi selecţionaţi în loturile naţionale și olimpice, pentru participarea la Jocurile Olimpice,
Campionate Mondiale, Europene, alte competiții majore; 6

8. Sportivi din cluburile de juniori promovaţi către echipele/secțiile de seniori
Nota: puncteaza doar pentru structuri de juniori 7

9.
Parteneriate încheiate (locale, județene, naționale, internaționale), pentru colaborări privind
schimburi de informații, asocieri conform legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor sportive
pe ramură de sport;

5

10. Gradul de atragere a spectatorilor la acțiunile sportive 10

11. În ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanţare sunt de perspectivă pe termen
mediu, lung (3-4 ani) ? 10

12. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu
activităţile propuse, corelate cu obiectivele stabilite ? 5

13. Participarea autorității finanțatoare în calitate de membru al clubului sportiv de drept privat
pentru care se solicită finanțarea. 2

14. Capacitatea de atragere de parteneri şi surse de finanţare 10

II. Punctaj acordat pentru proiecte din categoria ‹‹Sportul pentru toţi›› (P2)
Nr.
crt. Criteriul de evaluare

Punctaj
maxim

(puncte)

1.



11

2. Existenţa cadrelor tehnice specializate în cadrul clubului sportiv, a unor
contracte/parteneriate cu structuri sportive care pun la dispoziție astfel de specialiști 5

3. Natura activității sportive și impactul la nivel național (cros, marathon, triatlon, acțiune din
zona fitness și/sau alte ramuri sportive cu popularitate în rândul practicanților, etc.) 8

4. Impactul la nivel local, național, internațional ca parte integrantă a unui concept prin care
activitatea este recunoscută și practicată în mai multe țări 7

5. Numărul de participanți 10
6. Eveniment cu participare națională sau internațională 10

7. Parteneriate încheiate (locale, județene, naționale, internaționale), pentru colaborări privind
schimburi de informații, asocieri conform legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor sportive; 10

8. Gradul de atragere a spectatorilor la acțiunile sportive 10

9. În ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanţare sunt de perspectivă pe termen
mediu, lung (3-4 ani) ? 10

10. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu
activităţile propuse, corelate cu obiectivele stabilite ? 5

11. Capacitatea de atragere de parteneri şi surse de finanţare 10
Art.35.-(1) În urma sesiunii de finanţare se va întocmi un raport cu rezultatele acesteia, care va fi semnat de
către membrii comisiei care au participat la evaluare.
(2) Afişarea rezultatelor se face în maximum 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării sesiunii de analiză a
cererilor de finanţare, la sediul Primăriei orașului Ianca şi pe pagina proprie de internet.
(3) În termen de 5 zile de la data încheierii selecţiei, secretarul comisiei comunică în scris aplicanţilor rezultatul
selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate.
Art.36.-(1) Rezultatele procedurii de selecție pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării,
la sediul Primăriei orașului Ianca.
(2) Analiza contestaţiilor se efectuează de către o comisie constituită prin dispoziția primarului, cu respectarea
structurii comisiei de evaluare.
(3) Răspunsul la contestaţii se transmite pe email şi ulterior prin poştă contestatarilor, în termen de 2 zile
lucrătoare de la data soluționării.

Date limită de desfăşurare a programelor sportive
Art.37.-(1) Finanţarea programelor sportive se aprobă pentru activităţile derulate în intervalul cuprins între data
semnării contractului de finanţare şi data de 31 decembrie, respectiv data de încheiere a sezonului
competitional.
(2) În cazul jocurilor sportive la care sezonul competitional se desfăşoară pe perioada a doi ani calendaristici/
fiscali, este acceptată finanţarea pentru întreg sezonul, defalcată în perioade distincte: până la 31 decembrie a
anului curent şi începând cu 1 ianuarie a anului următor din sezonul competițional.

Cap. IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Art.38.-Finanţarea se va face pe bază de contract încheiat între autoritatea finanţatoare şi solicitantul selectat
în urma adjudecării proiectelor propuse şi admise spre finanţare, în termen de maxim 5 de zile de la data
comunicării rezultatului selecției/contestației, după caz.

Cap.V. PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Art.39.-(1) Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza contractului de finanțare numai în măsura în care
sunt conforme cu proiectul propus şi au fost contractate în perioada executării contractului.
(2) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cuprinse în anexa nr. 9 la prezentul regulament.
(3) Cheltuielile eligibile vor fi efectuate cu respectarea prevederilor H.G.nr.1447/2007 privind aprobarea normelor
financiare pentru activitatea sportivă, completate de prevederile prezentului regulament de finanțare şi în
conformitate cu notele de fundamentare la cererea de finanţare aprobată.
(4) Beneficiarii pot aloca fonduri peste limitele prevăzute de H.G.nr.1447/2007 şi în conformitate cu notele de
fundamentare la cererea de finanţare aprobată şi a prevederilor stabilite prin prezentul regulament de finanțare,
pe seama sumelor obţinute din venituri proprii, donaţii sau sponsorizări.
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(5) Pot fi decontate doar cheltuieli eligibile efectuate în perioada de desfășurare a programului sportiv pentru
care s-a solicitat finanțarea, inclusiv cheltuieli angajate înainte de data semnarii contractului de finanțare care
justifică continuarea programului sportiv aflat în derulare, în limitele notei de fundamnetare la cererea de
finanțare.
(6) Rectificarea fondurilor financiare alocate unor capitole de cheltuieli stabilite prin bugetul programului sportiv
și în nota de fundamentare, prin alocare la alte capitole de cheltuieli, se poate efectua la solicitarea beneficiarului
și cu aprobarea autorității finanțatoare, fără a depăși valoarea contractată.
Art.40.-(1) Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare ca plăţile să se facă în
tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare,
durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate, ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale
beneficiarului.
(2) Prima tranşă nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată, iar ultima tranşă va fi de 10% din valoarea

finanţării.
(3) Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăşi, în nici un moment al derulării
contractului, valoarea de 30% din valoarea finanţării.

Cap. VI. PROCEDURA DE RAPORTARE SI CONTROL

Art.41.-Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte autorității
finanțatoare, următoarele raportări:
a) raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării

tranşei anterioare;
b) raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii semestriale/anuale/sezoniere şi va

cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect.
Art.42.-(1) Raportările vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, fiind însoţite de borderoul
cheltuielilor efectuate. Acestea vor fi depuse la sediul autorității finanțatoare cu adresa de înaintare.
(2) Proiectele sportive pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obţine
decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice. La cererea autorității finanțatoare, beneficiarul va
prezenta documente justificative pentru cheltuielile efectuate.
Art.43.-(1) Comisia de evaluare şi selectie va stabili durata contractelor de finanţare astfel încât să asigure
derularea procesului de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în anul calendaristic în care s-a
acordat finanţarea, dar nu mai târziu de 20 decembrie.
(2) Pentru justificarea cheltuielilor efectuate se vor prezenta, până la data de 15 decembrie, documente
justificative având datele de emitere în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunilor.
Art.44.-Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului, cât
şi ulterior validării raportului final.
Art.45.-Contractele de finanțare vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Curții de Conturi de a exercita
controlul financiar asupra derularii activităţii sportive nonprofit finanţate din fondurile publice.

CAP. VII. SANCȚIUNI

Art.46.-(1) Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de
judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la
cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale esențiale.
(2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale esențiale.
Art.47.-În cazul rezilierii contractului de finanțare ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale esențiale,
beneficiarul este obligat să returneze de îndată autorității finanțatoare sumele primite cu titlu de finanțare, cu
excepția sumelor care au fost deja utilizate pentru activitățile sportive desfășurate și justificate.

CAP. VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.48.-(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie sau derularea
contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de document scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la sediul autorității finanțatoare.
Art.49.-Prezentul regulament de finanțare se completeaza cu prevederile legale în vigoare.
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Art.50.-(1) Prevederile prezentului regulament de finanțare vor fi aplicate tuturor finanţărilor pentru activitatea
sportivă acordate din bugetul local, începand cu anul bugetar 2019.
(2) Cererile de finanţare aprobate în condițiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se
vor supune condiţiilor de finanţare în ceea ce priveşte încheierea şi derularea contractului de finanţare, precum
şi a procedurii de raportare şi control cu sancţiunile şi dispoziţiile finale.
Art.51.-Anexele nr.1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament:

P R I M A R, ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

Fănel George CHIRIȚĂ Georgiana   TURCU



H O T Ă R Â R E A   Nr.35
din 29 mai 2019

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
29 mai 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29 mai 2019;

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.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Doamna consilier local Mariana-Luminița ANGHELACHE este aleasă preşedinte
de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 29 mai 2019, 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, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mariana-Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A   Nr.36
din 29 mai 2019

privind: trecerea unui imobil din domeniul public al Orașului Ianca și din administrarea
Consiliului Local, în domeniul public al Județului Brăila, pentru amenajarea sediului Serviciului
de întreținere a drumurilor județene din cadrul Consiliului Județean Brăila.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
mai 2019;

Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.44/24.04.2019, prin care se propune trecerea

imobilului format din terenul intravilan în suprafață de 5.000 mp și construcția C2 în suprafață
de 8 mp, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, înscris în Cartea Funciară nr.75241 cu
Numărul Cadastral 75241, din domeniul public al Orașului Ianca și din administrarea
Consiliului Local în domeniul public al Județului Brăila, în vederea amenajării sediului
Serviciului de întreținere a drumurilor județene;

►bunele relații de colaborare și cooperare statuate între Consiliul Local Ianca și Consiliul
Județean Brăila, concretizate în nenumărate asocieri pentru cofinanțarea unor proiecte de
interes local, coroborate însă și cu oportunitatea înființării sediului Serviciului de întreținere
din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice în orașul Ianca, cu avantajele ce decurg de aici
în perspectiva întreținerii celor două drumuri județene Ianca-Șuțești și Ianca-Bordei Verde;

►dispozițiile art.9 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din
cadrul consiliului local.
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În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă trecerea imobilului format din terenul intravilan în suprafață de 5.000
mp și construcția C2 în suprafață de 8 mp, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, înscris în
Cartea Funciară nr.75241 cu Numărul Cadastral 75241, din domeniul public al Orașului Ianca
și din administrarea Consiliului Local în domeniul public al Județului Brăila, în scopul
amenajării sediului Serviciului de întreținere a drumurilor județene din cadrul Consiliului
Județean Brăila.

(2) Datele de identificare ale imobilului sunt prevăzute în Anexă, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2.-Pe data prezentei hotărâri imobilul prevăzut la art.1 se declară din bun de interes
local în bun de interes public judeţean.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului Ianca, prin serviciile de urbanism-cadastru și financiar-contabil, care să opereze
modificările corespunzătoare în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului
și în evidențele contabile.

Art.4.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art.2 din Hotărârea
Consiliului Local nr.15/28.02.2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită Consiliului Județean
Brăila a terenului prevăzut la art.1.

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei

publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mariana-Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.36/29.05.2019 Pagina 2 din 2



H O T Ă R Â R E A   Nr.37
din 29 mai 2019

privind: închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al orașului Ianca,
administrat de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova
Sud, în vederea realizării proiectelor ‹‹Forare și echipare Sonda 702 Oprișenești›› și ‹‹Forare
și echipare Sonda 703 Oprișenești››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
mai 2019;

Având în vedere:
►adresele nr.1304 și 1305 din 25.04.2019 ale Societății Comerciale OMV Petrom S.A.-

E&P Asset IX Moldova Sud, prin care se solicită închirierea unor terenuri din domeniul privat
al oraşului Ianca administrat de consiliul local, în vederea realizării proiectelor ‹‹Forare și
echipare Sonda 702 Oprișenești›› și ‹‹Forare și echipare Sonda 703 Oprișenești››;

►Hotărârea Guvernului României nr.903/2004 privind aprobarea acordurilor de
concesiune a unor perimetre de exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională
pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, unde
la anexa 92 se află şi perimetrul Oprişeneşti, la care termenul de exploatare a fost prelungit
prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, potrivit scrisorii  nr.2000176/29.02.2012 a Agenţiei
Naţionale pentru Resurse Minerale;

►dispoziţiile art.6 lit.c) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile art.5 alin.(3) lit.d) și alin.(8) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobată
prin Legea nr.86/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru cu
planurile de situaţie ale terenurilor, caietul de sarcini și studiul de oportunitate, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1)
lit.b) şi art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă închirierea  pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat
al oraşului Ianca administrat de consiliul local,  Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P
Asset IX Moldova Sud în vederea realizării proiectului ‹‹Forare și echipare sonda 700
Oprișenești››, după cum urmează:

Pagina 1 din 2

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



a)-teren în suprafață de 3.359 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 180,
parcela 1586, pentru amenajarea perimetrului Sondei 702 Oprișenești;

b)-teren în suprafață de 866 mp, situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 180,
parcela 1586, pentru amenajarea traseului conductei colectoare a Sondei 702 Oprișenești;

c)-teren în suprafață de 5.353 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 180,
parcela 1586, pentru amenajarea perimetrului Sondei 703 Oprișenești;

d)-teren în suprafață de 1.328 mp, situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 180,
parcela 1586, pentru amenajarea traseului conductei colectoare a Sondei 703 Oprișenești;

(2)-Terenurile prevăzute la alin.(1) lit.a) și c) se închiriază pe o perioadă de 49 ani, cu o
chirie de 3,50 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren.

(3)-Terenurile prevăzute la alin.(1) lit.b) și d) se închiriază pe o perioadă de 2 ani, cu o
chirie de 3,50 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren.

(4) Chiria se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei şi se plăteşte la termenele
prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului pe teren, iar taxa pe teren se plătește lunar
până la data de 25 a lunii următoare.

(5) Chiria și taxa pentru terenurile prevăzute la alin.(1) lit.b) și d) se plătesc anticipat, la
încheierea contractelor de închiriere.

Art.2.-(1) Având în vedere existența suprafețelor de teren ocupate cu pajişti permanente,
în excedent pe raza unității administrativ teritoriale a orașului Ianca, consiliul local este de
acord cu scoaterea din circuitul agricol a terenurilor prevăzute la art.1.

(2) Cheltuielile ocazionate de scoaterea terenurilor din circuitul agricol și de aducerea lor
la forma inițială la sfârşitul perioadei de închiriere, cad în sarcina Societății Comerciale OMV
Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
şi serviciile de urbanism şi financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija
secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mariana-Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.38
din 29 mai 2019

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din
subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Unității de Asistență Medico Socială şi raportul

comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi

rectificare a bugetului Unității de Asistență Medico Socială pe  anul 2018.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115

alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2018, după cum urmează:

Denumirea indicatorului Prevederi
iniţiale (lei)

Prevederi
definitive (lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate (lei)

Venituri bugetare 1.035.000 1.085.000 1.001.658
Cheltuieli bugetare 1.035.000 1.085.000 1.001.658

Venituri autofinanțare 130.000 130.000 110.735
Cheltuieli autofinanțare 130.000 130.000 110.735
(2) Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2018, în sinteză

pe indicatori, este prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie

de internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

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.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.39
din 29 mai 2019

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice şi raportul comisiei de

specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi

rectificare a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe  anul 2018.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115

alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2018, după cum urmează:

Denumirea
indicatorului

Prevederi
iniţiale (lei)

Prevederi
definitive (lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate (lei)

Venituri 1.665.000 1.665.000 1.603.624
Cheltuieli 1.665.000 1.665.000 1.598.460

(2) Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice  pe anul 2018, în sinteză pe
indicatori, este prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.40
din 29 mai 2019

privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca,
pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
► Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul

Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca

şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi rectificare a

bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul 2018;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 alin.(1) lit.b)

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul
Ianca pe anul 2018, după cum urmează:

Denumirea indicatorului Prevederi anuale
iniţiale (lei)

Prevederi anuale
definitive (lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate (lei)

Venituri bugetare 555.200 505.700 505.700
Cheltuieli bugetare 555.200 505.700 443.237
Venituri autofinanțare 2.000 5.325 5.325
Cheltuieli autofinanțare 15.000 15.000 -

(2) Contul de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2018, în sinteză
pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.41
din 29 mai 2019

privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul
Ianca, pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
► Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul

Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul

Ianca şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi rectificare a

bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› pe anul 2018;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 alin.(1) lit.b)

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul
Ianca pe anul 2018, după cum urmează:

Denumirea indicatorului Prevederi anuale
iniţiale (lei)

Prevederi anuale
definitive (lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate (lei)

Venituri bugetare 1.180.300 1.588.300 1.443.505
Cheltuieli bugetare 1.180.300 1.588.300 1.443.505
Venituri autofinanțare 17.000 19.000 12.210
Cheltuieli autofinanțare 17.000 19.000 12.210

(2) Contul de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2018, în
sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.42
din 29 mai 2019

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului oraşului Ianca, pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil şi raportul

comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi

rectificare a bugetului orașului Ianca pe  anul 2018.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115

alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2018,
după cum urmează:

Denumirea indicatorului Prevederi anuale
iniţiale (lei)

Prevederi anuale
definitive (lei)

Încasări realizate/
Plăţi efectuate (lei)

Venituri bugetare 17.580.780 24.189.200 14.145.345
Cheltuieli bugetare 17.580.780 24.189.200 14.171.941
Venituri autofinanțare 3.152.000 3.234.000 3.039.728
Cheltuieli autofinanțare 3.152.000 3.234.000 2.947.695

(2) Contul de  execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2018, în sinteză pe
indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.43
din 29 mai 2019

privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:

Având în vedere :
►dispoziţiile art.30 alin.(1), art.32 alin.(3) şi art.33 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările
şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea protecției civile
nr.481/2004-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.2 din H.G.nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de asigurare cu
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

►dispoziţiile art.50 din Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în
situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.1184/2006;

►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate
nr.2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.8, 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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă Planul de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2019, potrivit
Anexelor nr.1, 1A şi 1B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de
preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, precum şi şeful serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

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.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.44
din 29 mai 2019

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC 35
Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, la faza întocmirii studiului de fezabilitate.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►Programul investiţiilor publice pe anul 2019, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local aprobat

prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/2019, unde la poziția nr.6 din Anexa nr.3a figurează obiectivul
de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, cu termen de finalizare 31
decembrie 2019;

►dispoziţiile art.10 alin.(4)-lit.a) 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 şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum și
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), 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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, la faza întocmirii studiului de fezabilitate,
pentru obiectivul de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, conform
Devizului General care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul estimat al obiectivului de investiții este de 1.840.731,05 lei-inclusiv taxa pe valoarea
adăugată, din care 1.758.708,44 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată reprezintă C+M.

(3) Finanțarea obiectivului se asigură din bugetul local și prin asociere cu Consiliul Județean
Brăila.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul și
serviciul financiar contabil.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

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.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.45
din 29 mai 2019

privind: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin Consiliul
Județean, pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-
Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
mai 2019;

Având în vedere:
►necesitatea finalizării lucrărilor de modernizare a segmentului din drumul comunal

cuprins între satul Berlești și limita de hotar cu satul Batogu, cuprins la poziția nr.6 din Anexa
3a la Hotărârea Consiliului Local nr.28/2019 pentru aprobarea Programului multianual al
investiţiilor publice, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local aprobat prin, cu termen de
finalizare 31 decembrie 2019;

►dispoziţiile art.35 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;

►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unele unități
administrativ teritoriale din județ în vederea realizării unor obiective de interes public în anul
2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.40/10.04.2019;

►referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3
din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.c), art.45 alin.(2) lit.f) şi
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă asocierea Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila, prin
Consiliul Județean, în vederea cofinanțării și realizării obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC
35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››.

(2) Bugetul estimat al obiectivului de investiții  este de 1.840.731,05 lei-inclusiv taxa pe
valoarea adăugată, din care 1.758.708,44 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată reprezintă
Construcții + Montaj.
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Art.2.-Contribuția Consiliului Local al Orașului Ianca pentru cofinanțarea și realizarea
obiectului asocierii, în sumă de 1.040.731,05 lei, inclusiv T.V.A., va fi suportată din bugetul
local pe anul 2019, din capitolul 842A0303710101-transporturi, străzi, construcții.

Art.3.-Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.44/29.05.2019.

Art.4.-Se aprobă conținutul contractului de asociere ce 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 efectele după aprobarea acesteia de către Consiliul
Județean Brăila și semnarea contractului de asociere de 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.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

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,                                                      CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mariana-Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.46
din 29 mai 2019

privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local aferent, pentru realizarea
obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market›› în orașul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.29/17.05.2019 a Societății Comerciale Miofan Agrotrans S.R.L. Ianca, prin care se

solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentul local aferent, pentru realizarea
obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market››, pe terenul intravilan în suprafață de
6.073 mp situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.9, tarlaua 39, parcela 300/2, lotul 2;

►Avizul favorabil nr.4/15.02.2019 al Comisiei tehnice pentru analizarea documentaţiilor de
amenajare a teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Brăila, asupra Planului Urbanistic Zonal
aferent obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market››;

►dispoziţiile art.25, art.45 lit.b), art.47 şi art.56 alin.(6) din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu
prevederile Legii nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului privind parcurgerea etapelor de informare și consultare a
publicului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.c), art.45 alin.(2) lit.e) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul local aferent, pentru realizarea
obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market››, pe terenul intravilan în suprafață de
6.073 mp situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.9, tarlaua 39, parcela 300/2, lotul 2, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La realizarea lucrărilor în zonă se vor respecta prevederile Planului Urbanistic Zonal şi a
Regulamentului local aferent aprobate potrivit alin.(1), precum şi condiţiile impuse prin avizele
aferente.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, îndeplinindu-se cerința de majoritate
din numărul total al celor 17 consilieri locali existenți în funcție.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mariana-Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.47
din 29 mai 2019

privind: transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului
administrat de consiliul local Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., ca urmare a dobândirii
în proprietate a construcției edificate pe acest teren.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.4/17.05.2019 a S.C. Roalexmas Impex S.R.L., cu sediul în orașul Ianca, str.Gării

nr.12, județul Brăila, prin care revine la adresele nr.2/07.03.2018, nr.3/13.04.2018 și nr.1/11.03.2019
cu solicitarea de concesionare a terenului din domeniul public administrat de consiliul local, situat în
Piața agro-alimentară din oraşul Ianca, str.Parcului nr.1D, cvartal 25, parcela 1228, înscris în Cartea
Funciară nr.78352-cu Numărul cadastral 78352, aferent construcției cu destinația de spațiu
comercial edificată pe acest teren, pe care a dobândit-o în proprietate potrivit Procesului verbal de
adjudecare a licitației nr.467 din 06.10.2015;

►dispoziţiile art.41 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea
construcţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supuse controlului de
constituționalitate potrivit Deciziei Curții Constituționale nr.821/11.12.2018, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Nr.165/01.03.2019;

►dispoziţiile art.3, art.4 alin.(2), art.5 lit.b), art.7 și art.10 din O.U.G.nr.54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, respectiv
ale art.2 și art.6 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare Ordonanței aprobate prin HG nr.168/
2007, cu modificările şi completările ulterioare;

►prevederile art.2 lit.a) din Regulamentul privind închirierea/concesiunea/constituirea dreptului
de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul public sau privat al orașului Ianca,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/15.02.2018;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi planul de
situaţie al terenului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
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În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.5 lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi
art.123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 55 mp din
domeniul public administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.1D, cvartal 25,
parcela 1228, înscris în Cartea Funciară nr.78352-cu Numărul cadastral 78352, Societății
Comerciale Roalexmas Impex S.R.L.-C.I.F.22792726 cu sediul în orașul Ianca, str.Gării nr.12.

(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este aferent construcției cu destinația de spațiu comercial,
dobândită în proprietate de către S.C. Roalexmas Impex S.R.L. în cadrul procesului de lichidare
judiciară a fostului proprietar al spațiului comercial, potrivit Procesului verbal de adjudecare a licitației
nr.467/06.10.2015, fiind identificat prin planul de situaţie anexat care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

(3) Termenul de concesiune al terenului este de 20 de ani, cu drept de prelungire în condiţiile
legii, cu o redevență de 19,375 lei mp/an, la care se adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor
Codului fiscal.

(4) Redevența se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de
Direcţia Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru
plata impozitului pe teren, iar taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare.

(5) Pentru neplata în termen a redevenței şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere
potrivit legii pentru creanţele bugetare.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin
serviciile financiar-contabil şi de urbanism-cadastru din cadrul  aparatului de specialitate al
primarului.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Mariana-Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN
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