
 

 

 

 
 
 
 

                                                              
                                                 H O T Ă R Â R E A  Nr.33 
                                                        din 17 mai 2022 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
mai 2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data 
de 17 mai 2022; 

      Având în vedere: 

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

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

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

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;  
 
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Domnul consilier local Daniel BUZEA este ales președinte de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Ianca pentru luna mai 2022, care va semna hotărârile adoptate în această 
perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte documente legate de 
reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului președinte de ședință. 

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

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.123 și art.139 alin.(1) 
din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
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                                                    H O T Ă R Â R E A   Nr.34 
                                                            din 17 mai 2022 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul anului 2022, pentru 
obiectivul nou de investiții «Transport public urban modern în Orașul Ianca, Județul Brăila» 
 

      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 

17 mai 2022; 

      Având în vedere: 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.62/13.08.2020 privind aprobarea proiectului «Transport 

public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila», Cod SMIS 130537, precum și a 

cheltuielilor aferente la nivelul anului 2020, promovat cu finanțare nerambursabilă în cadrul 

Axei prioritare 3 - Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de 

carbon bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă al Programului Operaţional Regional 

2014-2020, pentru care s-a semnat Contractul de finanțare nr.6190/12.10.2020 cu Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației; 

      ►necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici ca urmare a influențelor 

intervenite ulterior asupra costurilor de producție determinate în principal de aplicarea 

dispoziţiilor art.71-alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice; 

      ►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; 

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

modificările și completările ulterioare; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte cu 

finanțare nerambursabilă, cu indicatorii tehnico-economici din cererea de finanțare actualizați 

la nivelul anului 2022, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 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.g) și 

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

completările ulterioare; 

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizați la nivelul anului 2022, pentru 

obiectivul nou de investiții «Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila», 

Cod SMIS 130537, promovat cu finanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 3 - Proiecte 

de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon bazată pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă al Programului Operaţional Regional 2014-2020, potrivit anexei 

care face parte din prezenta hotărâre.  

      (2) Valoarea actualizată a proiectului la nivelul anului 2022 este de 27.518.623,30 lei, din 

care suma de 14.977.213,42 lei reprezintă C+M, ambele sume având inclusă taxa pe 

valoarea adăugată. 

      (3) Contribuția orașului Ianca în cadrul proiectului este în sumă de 8.643.602,16 lei, din 

care suma de 6.795.418,48 lei reprezintă C+M, ambele sume având inclusă taxa pe valoarea 

adăugată. 

      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, 

care se împuterniceşte să semneze în numele și pe seama orașului Ianca actele necesare 

implementării proiectului. 

      Art.4.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Local nr.61/13.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului la nivelul anului 2020, precum și orice altă prevedere contrară. 

      Art.5.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă 

autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 

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

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

       
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                               SECRETAR GENERAL 
 
          Daniel BUZEA                                                                      Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.35 
din 26 mai 2022 

 
privind: însușirea Inventarului bunurilor aparținând  sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare 
din orașul Ianca pentru anul 2021, aprobarea apartenenței la domeniul public al orașului a Bunurilor de Retur 
inventariate, precum și aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Ianca în domeniul privat al acestuia 
a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, potrivit legii 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 mai 2022; 

      Având în vedere: 

      ►Adresa nr.7910/12.04.2022 a S.C.Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., Operatorul unic 
al serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin care s-a solicitat adoptarea hotărârii 
consiliului local pentru însușirea Inventarului bunurilor aparținând  sistemului public de alimentare cu apă și 
canalizare din orașul Ianca pentru anul 2021, aprobarea apartenenței la domeniul public al orașului a 
Bunurilor de Retur inventariate, precum și aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Ianca în 
domeniul privat al acestuia a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casării; 

      ►Procesul verbal de inventariere încheiat în data de 20.01.2022 de către Comisiile operative de 
inventariere ale Operatorului și Delegatarului, înregistrat la Operator sub nr.101/03.01.2022 și la U.A.T. 
Oraș Ianca sub nr.10615/20.01.2022, cu anexele ca parte integrantă; 

      ►Procesul verbal de inventariere încheiat în data de 20.01.2022 de către Comisia centrală de 
inventariere a Operatorului și Delegatarului, înregistrat la Operator sub nr.102/03.01.2022 și la U.A.T. Oraș 
Ianca sub nr.10616/20.01.2022; 

      ►Raportul întocmit de S.C.Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.  la data de 31.12.2021 
asupra  Inventarului Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și canalizare din 
orașul Ianca, înregistrat la Operator sub nr.103/03.01.2022; 

      ►dispoziţiile art.8 din Legea contabilităţii nr.82/1991-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.23 alin.(2) lit.d) și h) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►prevederile pct.42 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2861/2009, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.289 alin.(1), art.290 și art.361 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.6 și art.9 din Normele tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităților administrativ 
teritoriale, aprobate prin H.G.nr.392/2020; 

      ►prevederile pct.1 și 3 din Normele metodologice pentru înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin H.G.nr.1031/1999, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►prevederile art.10-alin.(3) din Capitolul II – Bunurile Delegării,  coroborate cu prevederile art.18-
alin.(2), pct.17-Părțile contractante din Titlul I-Dispoziții Generale ale Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările 
ulterioare, referitoare la stabilirea în timpul inventarierii a bunurilor care pot fi casate, a aprobarii casării 
bunurilor de către organul deliberativ al Delegatarului la propunerea Operatorului; 
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      ►dispozițiile art.1, art.2 și art.4 din O.G.nr.112/2000  pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale, coroborate cu prevederile art.23 din Legea nr.15/ 14.03.1994 privind privind 
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, referitoare la casarea bunurilor și 
valorificarea acestora aparținînd unităţilor administrativ-teritoriale; 

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

      În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) 
din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;          

                                                 
                                                   H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
      Art.1.-(1) Se însușește Inventarul bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă și 
sistemului public de canalizare din U.A.T. Oraș Ianca, conform Procesului verbal de inventariere nr.121/ 
10616/2022 cu anexele 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 19 și 23 ca parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      (2) Procesul verbal de inventariere nr.121/10616/2022 cu anexele 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 19 și 23 se 
constituie ca anexă la Dispozițiile Generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare. 

      Art.2.-Se aprobă apartenența la domeniul public al Orașului Ianca a Bunurilor de Retur aferente 
sistemului public de alimentare cu apă conform Listei de Inventar-Anexa nr.1 și a sistemului public de 
canalizare conform Listei de Inventar-Anexa nr.2 la Procesul verbal de inventariere nr.121/ 10616/2022. 

      Art.3.-Se aprobă trecerea din domeniul public al Orașului Ianca în domeniul privat al acestuia a Bunurilor 
de Retur aferente sistemului public de alimentare cu apă, înscrise în Anexa nr.3 la Procesul verbal de 
inventariere nr.121/10616/2022. 

      Art.4.-Se aprobă trecerea din domeniul public al Orașului Ianca în domeniul privat al acestuia a Bunurilor 
de Retur aferente sistemului public de canalizare, înscrise in Anexa nr.4 la Procesul verbal de inventariere 
nr.121/10616/2022. 

      Art.5.- (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Orașului Ianca în domeniul privat al acestuia a 
Bunurilor de Retur aferente sistemului public de alimentare cu apă, înscrise în Anexa nr.7 la Procesul verbal 
de inventariere nr.121/10616/2022, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, potrivit legii. 

      (2) Se aprobă trecerea din domeniul public al Orașului Ianca în domeniul privat al acestuia a Bunurilor 
de Retur aferente sistemului public de canalizare, înscrise in Anexa nr.8 la Procesul verbal de inventariere 
nr.121/10616/2022, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, potrivit legii. 

      Art.6.-(1) Se împuternicește  Operatorul-S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea  Brăila S.A. să 
efectueze operațiunile de scoatere din funcțiune, demolare/dezafectare și valorificare a bunurilor aprobate în 
acest scop prin prezenta hotărâre, cu respectarea legislatiei în vigoare. 

      (2) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, după deducerea cheltuielilor aferente operațiunilor  
prevăzute la alin.(1), vor fi virate bugetului local de către Operator. 

      Art.7.-Operatorul și Delegatarul își vor actualiza evidențele contabile ale bunurilor aparținând sistemului 
public de alimentare cu apă și de canalizare din Orașul Ianca, în baza prevederilor prezentei hotărâri. 

      Art.8.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată Operatorului și Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, 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 
 
         Daniel BUZEA                                                                                                  Alexandru STERIAN 
 
 
H.C.L.Nr.35/26.05.2022                                                                                                                            Pagina 2 din 2 



 
 

 

 
 
 
   

H O T Ă R Â R E A   Nr.36 
din 26 mai 2022 

 
pentru: modificarea alin.(2) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.23/31.03.2022 privind închirierea 
terenului în suprafață de 13.899 mp, aferent obiectivului «Batal de reziduuri petroliere», Societății Comerciale 
OMV Petrom S.A. în vederea efectuării lucrărilor de remediere și redare a acestuia în circuitul agricol 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 mai 2022; 

      Având în vedere: 

      ►adresa nr.1482/17.05.2022 a S.C. OMV Petrom S.A., privind acordul pentru stabilirea prețului de 4 
lei/mp/an pentru închirierea pe o perioadă de 5 ani a terenului neproductiv în suprafață de 13.899 mp, din 
domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, aferent obiectivului «Batal de reziduuri petroliere» 
situat în Tarlaua 160 din extravilanul satului Oprișenești, în vederea efectuării lucrărilor de remediere și 
redare a acestuia în circuitul agricol, obligație stabilită de către autoritatea pentru protecția mediului; 

      ►dispoziţiile art.7 alin.(2) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările ulterioare, coroborate cu 
prevederile art.28 alin.(3) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, respectiv ale art.463 alin.(2), 
art.466 alin.(9^1) și art.467 alin.(4^1) din Legea nr.227/2015-privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi avizele favorabile ale comisiilor 
de specialitate nr.1 și 3 din cadrul consiliului local; 

      În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139 alin.(3) lit.g) și 
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;    
    
                                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.I.-(1) Alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.23/31.03.2022 privind închirierea 
pe durată determinată a terenului neproductiv în suprafață de 13.899 mp, aferent obiectivului «Batal de 
reziduuri petroliere», Societății Comerciale OMV Petrom S.A. în vederea efectuării lucrărilor de remediere și 
redare a acestuia în circuitul agricol, se modifică și va avea următorul cuprins:   
      „Art.2.-(2) Terenul prevăzut la alin.(1) aparține domeniului privat al orașului administrat de consiliul local 
și se închiriază pe o perioadă de 5 ani, cu o chirie anuală de 4 lei/mp, la care se adaugă taxa pe teren potrivit 
legii, fiind identificat prin Planul de amplasament și delimitare care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.”      

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

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

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       

   
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                           SECRETAR  GENERAL 
 
         Daniel BUZEA                                                                                                  Alexandru STERIAN 
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                                                                 H O T Ă R Â R E A  Nr.37 
                                                                      din 26 mai 2022 

 
privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 mai 2022; 

      Având în vedere: 

      ►necesitatea redistribuirii unor venituri și cheltuieli în cadrul bugetului orașului Ianca pe anul în curs, 
pentru finanțarea unor achiziții de bunuri și servicii, precum și pentru finanțarea unor prestații sociale/ 
activități din secțiunile de funcționare/dezvoltare; 

      ►adresa nr.2315/09.05.2022 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», prin care se solicită 
alocarea sumei de 3 mii lei de la bugetul local, în completarea sumei alocate la aprobarea bugetului local 
pe anul în curs, pentru finanțarea obiectivului nou de investiții «Achiziție centrală termică» prevăzut la 
pct.8 din Programul anual al investițiilor publice, constituit ca Anexa nr.3 la H.C.L.nr.8/24.02.2022;  

      ►adresa Ocolului Silvic Ianca nr.2864/09.05.2022 prin care se solicită alocarea fondurilor necesare 
executării lucrărilor de întreținere a plantației de 2,10 ha, înființată în acest an în UP I-u.a.50E Rubla, 
care face parte din fondul forestier aparținând domeniului public al orașului Ianca, sumă care se va 
restitui bugetului local pe măsura reîntregirii fondului de conservare a pădurii; 

      ►adresa nr.94/17.05.2022 a Unității de Asistență Medico-Socială din subordinea Consiliului Local, 
prin care se solicită alocarea suplimentară a sumei de 3 mii lei, în vederea acordării de cadouri angajaților 
în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie, potrivit art.76 alin.(4) lit.a) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►referatul nr.14485/17.05.2022 al compartimentului de cultură-sport privind necesitatea alocării 
fondurilor pentru achiziția echipamentelor în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. II din H.C.L. 
nr.32/28.04.2022 privind transmiterea în direct a ședințelor consiliului local, precum și pentru finanțarea 
activităților de instruire în domeniul dansurilor populare la Casa de cultură din orașul Ianca; 

      ►dispozițiile art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil cu detaliile/soluțiile de 
rectificare bugetară, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 
alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-Bugetul local pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/24.02.2022, se 
rectifică după cum urmează: 

      a)-se diminuează cu 120.000 lei suma alocată obiectivului «Întocmire studiu de fezabilitate, 
documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și proiect tehnic construire ateliere școlare Liceul 
Tehnologic Nicolae Oncescu», din capitolul 510203710101-autorități executive, construcții, și se 
majorează cheltuielile din următoarele capitole: 
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      a1)-840203710130-străzi, alte active fixe, cu suma de 60.000 lei, în vederea achiziționării unui tractor 
de tuns gazon;  

      a2)-510203710130-autorități executive, alte active fixe, cu suma de 60.000 lei, în vederea 
achiziționării echipamentului audio-video pentru dotarea sălii de ședințe, necesar transmiterii on-line a 
ședințelor consiliului local;  

      b)-se diminuează cu suma de 6.000 lei cheltuielile din 510203200130-autorități executive, alte bunuri 
și servicii pentru întreținere și funcționare și se majorează cheltuielile din următoarele capitole: 

      b1)-650204710130-învățământ, alte active fixe, cu suma de 3.000 lei, în completarea celei alocate la 
aprobarea bugetului local pe anul în curs pentru finanțarea obiectivului nou de investiții «Achiziție 
centrală termică» la Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul Ianca, obiectiv prevăzut la pct.8 
din Programul anual al investițiilor publice constituit ca Anexa nr.3 la H.C.L.nr.8/24.02.2022; 

      b2)-6810203030-unități de asistență medico-socială, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, cu suma de 
3.000 lei, în vederea acordării de cadouri angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia 
zilei de 1 iunie, potrivit art.76 alin.(4) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, și implicit din capitolul 6810510039-transferuri din bugetele locale pentru 
finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale; 

      Art.2.-Se aprobă utilizarea sumei de 75.000 lei din excedentul anilor precedenți, capitolul 9802, 
pentru finanțarea cheltuielilor din următoarele capitole: 

      a)-510203710130-autorități executive, alte active fixe,  cu suma de 50.000 lei pentru finanțarea 
lucrărilor de împrejmuire și reparații la căminul de garsoniere din incinta Liceului Tehnologic «Nicolae 
Oncescu», în perspectiva amenajării noii locații a Grădiniței cu program normal de pe str.Gării nr.8, din 
orașul Ianca;  

      b)-840203710130-străzi, alte active fixe, cu suma de 25.000 lei în vederea achiziționării unui rezervor 
de stocare combustibil, cu o capacitate de minim 9.000 litri;  

     Art.2.-(1) Se aprobă utilizarea sumei de 12.432,59 lei, fără taxa pe valoarea adăugată, din capitolul 
de cheltuieli 8710200130-autofinanțate, pentru finanțarea lucrărilor de întreținere a plantației de 2.10 ha 
înființată în UP I-u.a.50E Rubla, care face parte din fondul forestier aparținând domeniului public al 
orașului Ianca, conform devizului  de lucrări prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

      (2) Suma aprobată potrivit alin.(1) se va restitui bugetului local de către Ocolul Silvic Ianca, până la 
finele anului curent, pe măsura reîntregirii fondului de conservare a pădurii din care se finanțează astfel 
de lucrări. 

      Art.3.-Se aprobă utilizarea sumei de 15.000 lei din capitolul 670203200109-servicii culturale, prestări 
de servicii cu caracter funcțional, pentru finanțarea activităților de instruire în domeniul dansurilor 
populare la Casa de cultură „Ion Theodorescu Sion” din orașul Ianca. 

      Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca, prin 
serviciile de specialitate din subordine.       

      Art.5.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/ 
persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                           SECRETAR  GENERAL 
 
         Daniel BUZEA                                                                                                  Alexandru STERIAN                                                
 
 
 
    H.C.L.nr.37/26.05.2022                                                                                                                          Pagina 2 din 2 


	hcl_mai2022.pdf (p.1-3)
	HCL 33-Președinte de ședință.pdf (p.1)
	HCL 34-Indicatori transport urban 2022.pdf (p.2-3)

	hcl_2mai2022.pdf (p.4-8)
	HCL 35-Inventar CUP Dunărea.pdf (p.1-2)
	HCL 36-Închiriere teren OMV Petrom.pdf (p.3)
	HCL 37-Rectificare buget.pdf (p.4-5)


