
 

 

 

 
 
 
  

H O T Ă R Â R E A   Nr.34 
din 20 mai 2021 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
mai 2021. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 
mai 2021; 

      Având în vedere: 

      ►dispoziţiile art.123 şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/ 
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea Regula-
mentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, potrivit cărora 
președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică; 

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

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;  
 
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Domnul consilier local Emilian GROZEA este ales președinte de şedinţă a 
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna mai 2021, care va semna hotărârile adoptate 
în această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte documente 
legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului președinte de ședință. 

      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și 
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și art.139 alin.(1) 
și alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare.  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                               SECRETAR GENERAL 
 
       Emilian  GROZEA                                                                  Alexandru STERIAN 
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                                                    H O T Ă R Â R E A  Nr.35 
                                                            din 20 mai 2021 

 
privind: actualizarea indicatorilor economici ai proiectului  «Investiții de răspuns la pandemia cu 

coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării 

activităților școlare», aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Nr.84/2020.  

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 mai 

2021; 

      Având în vedere: 

      ►Hotărârea Consiliului Local Nr.84/12.11.2020 privind aprobarea proiectului «Investiții de 

răspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziționarea de echipamente IT în 

vederea desfășurării activităților școlare», precum și a cheltuielilor aferente acestuia, promovat 

în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 Tehnologia Informației și 

Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 4 - Creșterea 

gradului de utilizare a Internetului;  

      ►Adresa nr.73-233t/nC/06.05.2021 a Autorității pentru Digitalizarea României, prin care 

suntem înștiințați că cererea de finanțare a proiectului «Investiții de răspuns la pandemia cu 

coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării 

activităților școlare» a fost selectată pentru contractare, sub condiția aprobării noilor indicatori 

economici ai proiectului și actualizării unor documente aferente cererii de finanțare;  

      ►Referatul nr.14092/10.05.2021 al compartimentului pentru promovarea proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, potrivit căruia trebuie 

adoptată hotărârea consiliului local pentru actualizarea/aprobarea noilor indicatori economici ai 

proiectului în structura prezentată în adresă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

comunicării acesteia;  

      ►dispozițiile art.23, art.41-42, art.44 și art.82 alin.(1) din Legea finanțelor publice locale 

nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;  

      ►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din 

cadrul consiliului local; 
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      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.a) și 

art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

                                                        H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-(1) Indicatorii economici ai proiectului  «Investiții de răspuns la pandemia cu 

coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării 

activităților școlare», promovat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 

2 Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv 

specific 4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

Nr.84/2020, se actualizează după cum urmează: 

      a.-Valoarea totală a Proiectului.......................................................................3.201.749,57 lei; 
      b.-Valoarea totală eligibilă a Proiectului..........................................................3.151.749,57 lei; 
      c.-Valoarea eligibilă nerambursabilă...............................................................3.088.714,58 lei; 
      d.-Valoare FEDR............................................................................................2.678.987,14 lei; 
      e.-Valoare Bugetul Statului................................................................................409.727,44 lei; 
      f.-Co-finanțarea eligibilă a Beneficiarului U.A.T.Oraș Ianca.................................63.034,99 lei; 
      g.-Rata de co-finanțare.....................................................................................................98%; 
      h.-Valoarea ne-eligibilă a Proiectului...................................................................50.000,00 lei; 

      (2) Bugetul defalcat al proiectului pe fiecare cheltuială, pentru verificare rezonabilitate prețuri, 

este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

      Art.2.-Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata derulării proiectului 

«Investiții de răspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziționarea de 

echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare» pentru implementarea acestuia în 

condiții optime, se vor asigura de asemenea din bugetul orașului Ianca. 

      Art.3.-Se împuternicește domnul Chiriță Fănel George-Primarul Orașului Ianca să semneze 

actele necesare şi contractul de finanţare în numele U.A.T.Oraș Ianca. 

      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor interesate și 

transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 

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

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                    SECRETAR GENERAL 
 
       Emilian  GROZEA                                                                            Alexandru STERIAN 
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                                                             H O T Ă R Â R E A   Nr.36 
                                                                     din 20 mai 2021 

 
privind: propunerea de schimbare a destinaţiei terenului în suprafață de 14.286 mp, aflat în folosința Liceului 
Teoretic «Constantin Angelescu», în scopul realizării proiectului «Construire Bază Sportivă-TIP 1 în orașul 
Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4, Parcela 157, județul Brăila». 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 mai 2021; 

      Având în vedere: 

      ►adresa nr.9275/05.06.2019 a Direcției Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și Cultură din cadrul 

Companiei Naţionale de Investiţii, potrivit căreia una din condițiile asumate de către Guvernul României pentru 

organizarea la București a unor meciuri din cadrul turneului final al Campionatului European de Fotbal, în 

dosarul de candidatură depus la sediul UEFA în data de 26.04.2014, a fost construirea și modernizarea unor 

terenuri de fotbal, scop în care Federația Română de Fotbal a transmis prin adresa nr.1475/10.04.2019 un 

număr de 175 de amplasamente certe, printre care și orașul Ianca selectat în urma corespondenței realizate 

cu autoritățile în cauză și a inspectării locației propuse; 

      ►adresa nr.18675/15.10.2019 a Direcției Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și Cultură din cadrul 

Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., potrivit căreia obiectivul de investiții «Construire Bază Sportivă 

TIP 1, Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, oraș Ianca, județul Brăila»  a fost introdus pe Lista sinteză 

a subprogramului „Complexuri Sportive” aprobată prin ordinul M.D.R.A.P. nr.2833/09.10.2019, fapt care a 

implicat predarea imediată a amplasamentului și asigurarea celorlalte condiții pentru realizarea obiectivului; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.79/31.10.2019 privind punerea la dispoziția Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”- S.A., a amplasamentului 

constituit din teren în suprafață de 14.286 mp, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții Proiect tip - «Construire Bază Sportivă-TIP 1, în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, 

Cvartal 4-Parcela 157, județul Brăila»; 

      ►adresa transmisă prin poșta electronică, cu nr.4076/26.01.2021, de către compartimentul de avizare și 

asistență juridică al Direcției Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și Cultură din cadrul C.N.I., potrivit 

căreia s-a pus în discuție posibilitatea obținerii avizului conform al Ministerului Educației pentru desființarea 

construcției și schimbarea destinației terenului în cauză; 

      ►dispoziţiile art.112 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu prevederile Procedurii 

de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul 

M.E.N.C.S. nr.5819/2016, cu modificările și completările ulterioare; 
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      ►acordul Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» pentru schimbarea 

destinaţiei terenului în suprafață de 14.286 mp, în scopul realizării proiectului «Construire Bază Sportivă-TIP 

1 în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, județul Brăila»; 

      ►referatul de aprobare al primarului, memoriul justificativ al serviciului de urbanism din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului, precum şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 din cadrul 

consiliului local; 

      În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g) și 

art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-(1) Se propune schimbarea destinaţiei terenului în suprafață de 14.286 mp, aflat în folosința Liceului 

Teoretic «Constantin Angelescu», în scopul realizării proiectului «Construire Bază Sportivă-TIP 1 în orașul 

Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4, Parcela 157, județul Brăila», care va fi utilizată de către comunitate 

și unitatea de învățământ. 

      (2) Terenul prevăzut la alin.(1) face parte din imobilul înscris în Cartea Funciară Nr.75831, Cvartal 4-

Parcela 157, evidențiat la poziția nr.203 din Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului Ianca, 

atestat prin H.G. Nr.363/2002, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul urmând a fi împrejmuit 

cu intrare separată în cadrul proiectului.   

      (3) Datele de identificare și caracteristicile tehnice ale terenului sunt prevăzute în anexa la prezenta 

hotărâre.   

      Art.2.-(1) Schimbarea destinaţiei terenului prevăzut la art.1 se face doar cu avizul conform al Ministerului 

Educaţiei, care va fi solicitat prin grija primarului.   

      (2) Pe perioada stabilită în avizul conform, terenul în suprafață de 14.286 mp își păstrează apartenența la 

domeniul public al orașului  Ianca administrat de Consiliul Local, urmând regimul juridic al proprietății publice 

prevăzut de lege.       

      Art.3.-Prin grija primarului se vor realiza demersurile pentru radierea Construcției C6 din Cartea Funciară 

75831 și din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ianca 

      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite și 

transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr.57/ 2019-

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.             

       
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                               SECRETAR  GENERAL 
 
       Emilian  GROZEA                                                                                                  Alexandru STERIAN 
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