
 

 

 

 
 
 
 

                                                H O T Ă R Â R E A  Nr.14 
                                                     din 31 martie 2022 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
martie 2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 
martie 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 Rădel ALEX este ales președinte de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Ianca pentru luna martie 2022, care va semna hotărârile adoptate în 
această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte documente legate 
de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului președinte de ședință. 

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

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.123 alin.(1) și art.139 
alin.(1) și alin.(5) lit.c) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare.  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                               SECRETAR GENERAL 
 
          Rădel ALEXE                                                                       Alexandru STERIAN 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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.15 
               din 31 martie 2022 

 
privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe 
teritoriul administrativ al oraşului Ianca 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 31 martie 
2022; 
      Având în vedere : 
      ►dispoziţiile art.13 lit.a) şi art.14 lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr.481/2004 privind 
protecţia civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.6 alin.(1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor, aprobată prin Ordinul M.A.I.nr.132/2007;  
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi avizul favorabil al comisiei de 
specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7) lit.h), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

                                                             
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-(1) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, 
aprobat prin H.C.L.nr.27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit 
raportului şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
      (2) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, actualizat 
cu modificările şi completările aprobate potrivit alin.(1), este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează preşedintele comitetului 
local pentru situaţii de urgenţă şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. 
      Art.3.-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.(1) din O.U.G. nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                       SECRETAR GENERAL 
 
          Rădel ALEXE                                                                                        Alexandru STERIAN 

 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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.16 
din 31 martie 2022 

 
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului orașului Ianca pe anul 2021 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 
2022; 
      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 2021, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1536/2021, cu modificările și completările ulterioare; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi avizul favorabil al 
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 2021. 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului orașului Ianca, pe anul 2021, după cum 
urmează:   

Denumirea indicatorului Prevederi anuale 
iniţiale (lei) 

Prevederi anuale 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 42.178.000 44.315.320 33.272.185 
Cheltuieli bugetare 44.988.000 47.134.120 29.191.105 
Venituri din autofinanțare   4.390.900   4.516.900   3.984.605 
Cheltuieli din autofinanțare    4.546.620   4.672.620   3.920.482 

      (2) Contul de  execuţie a bugetului local al oraşului Ianca pe anul 2021, în sinteză pe indicatori, 
este prevăzut în anexele nr.1 și 2 la prezenta hotărâre. 
      Art.2.-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) din O.U.G. nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                
      CONSILIER LOCAL                                       SECRETAR GENERAL 
 
          Rădel ALEXE                                                                                        Alexandru STERIAN 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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.17 
din 31 martie 2022 

 
privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din 
orașul Ianca pe anul 2021 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 
2022; 
      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 2021, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1536/2021, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din 
orașul Ianca, precum şi avizul favorabil al 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 2021; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) 
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  
                                                               H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» 
din orașul Ianca, pe anul 2021, după cum urmează: 

Denumirea indicatorului Prevederi anuale 
iniţiale (lei) 

Prevederi anuale 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 1.545.000 1.862.700 1.843.729 
Cheltuieli bugetare 1.545.000 1.862.700 1.843.729 
Venituri din autofinanțare        1.600               1.600        3.084 
Cheltuieli din autofinanțare          7.000*               7.000*                  7.000* 

*5.400 report din anii anteriori 
      (2) Contul de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca pe anul 2021, 
în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1 și 2 la prezenta hotărâre. 
      Art.2.-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) din O.U.G nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                
      CONSILIER LOCAL                                       SECRETAR GENERAL 
 
          Rădel ALEXE                                                                                        Alexandru STERIAN 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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.18 
din 31 martie 2022 

 
privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» din 
orașul Ianca pe anul 2021 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 
2022; 
      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 2021, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1536/2021, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» din 
orașul Ianca, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuției bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi 
rectificare a bugetului Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» pe anul 2021; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) 
lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  
                                                              H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» din 
orașul Ianca, pe anul 2021, după cum urmează: 

Denumirea indicatorului Prevederi anuale 
iniţiale (lei) 

Prevederi anuale 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăți efectuate (lei) 

Venituri bugetare 567.000 558.300 484.129 
Cheltuieli bugetare 567.000 558.300 484.129 
Venituri din autofinanțare     6.000   36.500   53.478 
Cheltuieli din autofinanțare    31.619*    74.120*     63.562* 

*25.619 report din anii anteriori 

      (2) Contul de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» Ianca pe anul 2021, 
în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1 și 2 la prezenta hotărâre. 
      Art.2.-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) din O.U.G.nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                
      CONSILIER LOCAL                                       SECRETAR GENERAL 
 
          Rădel ALEXE                                                                                        Alexandru STERIAN 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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.19 
din 31 martie 2022 

 
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea  
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2021 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 
2022; 
      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 2021, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1536/2021, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice, precum şi avizul 
favorabil al 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 2021. 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea 
Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2021, după cum urmează:   

Denumirea indicatorului 
Prevederi 
iniţiale (lei) 

Prevederi 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri din autofinanțare 2.600.000 2.600.000 2.236.077 
Cheltuieli din autofinanțare 2.600.000 2.600.000 2.229.837 

      (2) Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2021, în sinteză pe 
indicatori, este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
      Art.2.-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) din O.U.G. nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                
      CONSILIER LOCAL                                       SECRETAR GENERAL 
 
          Rădel ALEXE                                                                                        Alexandru STERIAN 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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.20 
din 31 martie 2022 

 
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din 
subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2021 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 
2022; 
      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 2021, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1536/2021, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Unității de Asistență Medico Socială, precum şi 
avizul favorabil al 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 2021; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b)și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) 
lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

      Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din 
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2021, după cum urmează:   

Denumirea indicatorului Prevederi 
iniţiale(lei) 

Prevederi 
definitive(lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate(lei) 

Venituri bugetare 1.510.000 1.560.000 1.332.505 
Cheltuieli bugetare 1.510.000 1.560.000 1.332.505 
Venituri din autofinanțare    130.000    130.500    105.584 
Cheltuieli din autofinanțare    130.000    130.500    105.584 

      (2) Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2021, în sinteză 
pe indicatori, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-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) din O.U.G. nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                
      CONSILIER LOCAL                                       SECRETAR GENERAL 
 
          Rădel ALEXE                                                                                        Alexandru STERIAN 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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.21 

                din 31 martie 2022 
 

privind: aprobarea prețurilor minime de vânzare a materialului lemnos și a devizului de lucrări pentru 

punerea în valoare a acestuia, rezultat din APV 287-2200130800100 și APV 236-210013080030 

aparținând fondului forestier din proprietatea publică a orașului Ianca, precum și contractarea 

lucrărilor premergătoare împăduririi suprafeței de 2,10 ha din UP I Ianca, u.a. 50E-Rubla 

      
      Consiliul local al orașului Ianca, județul Braila, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 
2022; 

      Având în vedere: 

      ►adresa nr.1348/04.03.2022 a Ocolului Silvic Ianca, prin care s-a solicitat aprobarea prețurilor 

minime de vânzare a materialului lemnos, produse secundare și arbori doborâți de vânt, rezultat din 

actele de punere în valoare (APV) 287-2200130800100 și 236-210013080030 aparținând fondului 

forestier din proprietatea orașului Ianca,  aprobarea devizului de lucrări pentru punerea în valoare a 

acestuia, ca o consecință a Contractului de administrare nr.2620/1/08.05.2017 pentru realizarea 

lucrărilor de întreținere prevăzute în amenajamentul silvic întocmit pentru perioada 2015-2024, 

precum și contractarea lucrărilor cu firme specializate în pregătirea terenului și a solului în 

silvicultură, pentru împădurirea suprafeței de 2,10 ha din UP I Ianca, u.a. 50E-Rubla; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.24/25.03.2021 privind împădurirea suprafeței de 2,10 ha din 

fondul forestier aparținând domeniului public al orașului, respectiv din u.a.50E-Rubla care a fost 

exploatată prin tăieri rase de substituire în anul 2019; 

      ►dispoziţiile art.12, art.17 și art.37 alin.(7) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Lista preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2022, pentru a fi 

folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art.22 alin.(6) din Legea nr.171/ 

2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, aprobate prin Ordinul  ministrului 

mediului, apelor și pădurilor nr.119/2022; 

      ►Referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 

consiliului local;    
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      În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 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 Ș T E : 
 

      Art.1.-(1) Se aprobă prețurile minime de vânzare a materialului lemnos fasonat, rezultat din APV 

287-2200130800100 aparținând fondului forestier din proprietatea orașului Ianca, după cum 

urmează: 

Specia Lemn de lucru 
(lei/mc) 

Lemn de foc  
în steri (lei/mc) 

Lemn de foc, vârfuri 
(lei/mc) 

Salcâm 300 240 90 
Glădiță 250 200 80 

Plopu negru 150 120 70 
       
      (2) Prețurile  aprobate protrivit alin.(1) includ taxa pe valoarea adăugată. 

      Art.2.-(1) Se aprobă devizul de lucrări pentru punerea în valoare a materialului lemnos fasonat, 

rezultat din APV 287-2200130800100 aparținând fondului forestier din proprietatea orașului Ianca, 

în valoare de 3.355,40 lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      (2) Finanțarea lucrărilor prevăzute în devizul aprobat potrivit alin.(1) se asigură din fondul de 

conservare constituit de Ocolul Silvic Ianca pentru fondul forestier din proprietatea orașului Ianca. 

      Art.3.-Se aprobă prețul minim de 100 lei/mc, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru vânzarea 

materialului lemnos secundar, specia salcâm, lemn de foc rezultat din curățiri în APV 236-

210013080030 aparținând fondului forestier din proprietatea orașului Ianca.  

      Art.4.-În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.24/25.03.2021 privind 

împădurirea suprafeței de 2,10 ha din fondul forestier aparținând domeniului public al orașului, 

respectiv din u.a.50E-Rubla care a fost exploatată prin tăieri rase de substituire în anul 2019, se 

împuternicește primarul orașului Ianca să contracteze, potrivit legii, efectuarea lucrărilor specifice de 

pregătire a terenului și a solului în silvicultură de către firme specializate.  

      Art.5.-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.g) din O.U.G. nr.57/ 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                
      CONSILIER LOCAL                                       SECRETAR GENERAL 
 
          Rădel ALEXE                                                                                        Alexandru STERIAN 
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                                                    H O T Ă R Â R E A  Nr.22 
                                                         din 31 martie 2022 

 
privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local aferent, pentru 

realizarea obiectivului «Construire spațiu comercial» în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.195-

197, de către S.C. Agrovimaluc S.R.L. Brăila 

 

      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 

martie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►cererea nr.11377/16.02.2022 a Societății Comerciale Agrovimaluc S.R.L. cu sediul în 

Brăila, Șoseaua Buzăului nr.21, bl.B38, ap.31, prin care se solicită aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local aferent, pentru realizarea obiectivului «Construire 

spațiu comercial» în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.195-197, așa cum s-a solicitat prin 

Certificatul de urbanism nr.82/02.07.2021; 

      ►Avizul de oportunitate nr.13/13.12.2021 al Consiliului Judeţean Brăila, precum și 

Avizele favorabile nr.22/13.12.2021 și nr.1/07.02.2022 ale Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului/urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții, din cadrul acestei 

autorități publice, asupra Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local aferente 

obiectivului «Construire spațiu comercial» în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.195-197;  

      ►Raportul nr.12431/21.03.2022 al serviciului de urbanism-cadastru din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului, privind parcurgerea etapelor de informare și consultare a 

publicului asupra proiectului menționat anterior, potrivit Regulamentului referitor la implicarea 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului 

oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.41/28.04.2011, adoptată în temeiul 

Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr.2701/2010; 

      ►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din 

cadrul consiliului local;                                            
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      ►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, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și c) și alin.(6) lit.c), art.139 alin.(3) 

lit.e) 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 Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul local aferent pentru 

realizarea obiectivului «Construire spațiu comercial» în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.195-

197, de către S.C. Agrovimaluc S.R.L. Brăila, potrivit documentației anexe care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

      (2) La realizarea lucrărilor se vor respecta prevederile Planului Urbanistic Zonal şi a 

Regulamentului local aferent aprobate potrivit alin.(1), precum şi condiţiile impuse prin avizele 

și acordurile stabilite în certificatul de urbanism.   

      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/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.e) din O.U.G. 

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

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                 SECRETAR  GENERAL 
 
          Rădel ALEXE                                                                            Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.23 

din 31 martie 2022 
 

privind: trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea consiliului local a unui teren 
neproductiv aferent obiectivului «Batal de reziduuri petroliere» din extravilanul satului 
Oprișenești, precum și închirierea acestuia pe durată determinată Societății Comerciale OMV 
Petrom S.A., în vederea efectuării lucrărilor de remediere și redare în circuitul agricol   
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 
martie 2022; 
      Având în vedere: 

      ►adresa nr.698/25.02.2022 a S.C. OMV Petrom S.A., prin care se solicită închirierea pe 
o perioadă de 5 ani a unui teren neproductiv 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 circuitului agricol, obligație stabilită de către autoritatea pentru protecția mediului; 

      ►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 
până în anul 2028 prin H.G.nr.1928/2004, 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 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-cadastru cu planul 
de situaţie al terenului, caietul de sarcini și studiul de oportunitate, precum şi avizul favorabil 
al comisiei de specialitate nr.1 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 și 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 
local a terenului neproductiv în suprafață de 6.144 mp, situat în Tarlaua 160 din extravilanul 
satului Oprișenești, devenit disponibil ca urmare a lucrărilor aferente Cadastrului Național 
Agricol.  

Pagina 1 din 2 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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 

 



      (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător 
inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al orașului, urmând a se întocmi evaluarea 
și documentația cadastrală pentru intabularea dreptului de proprietate.  

      Art.2.-(1) Se aprobă închirierea pe durată determinată a terenului neproductiv în suprafață 
de 13.899 mp Societății Comerciale OMV Petrom S.A., în vederea efectuării lucrărilor de 
remediere și redare în circuitul agricol a acestuia, aferent obiectivului «Batal de reziduuri 
petroliere» situat în Tarlaua 160 din extravilanul satului Oprișenești.  

      (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 5 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. 

      (3)  Chiria şi taxa pe teren se plătesc la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata 
impozitului pe teren. Pentru neplata în termen a chiriei şi a taxei  se datorează majorări/ 
penalizări de întârziere potrivit legii pentru creanțele bugetare.    

      Art.3.-Pe data intrării în vigoare a contractului de închiriere potrivit art.2, își încetează 
aplicabilitatea Contractul de concesiune nr.137/12.06.2012, având ca obiect o parte din 
terenul prevăzut la art.2. 

      Art.4.-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.5.-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 
 
          Rădel ALEXE                                                                           Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.24 
din 31 martie 2022 

 
privind: organizarea licitației publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat 
administrat de consiliul local, în vederea realizării obiectivului «Construire magazie pentru 
condiționarea și depozitarea cerealelor» în orașul Ianca 
        
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 
martie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►cererea nr.11607/24.02.2022 a domnului Corciu Ioan, cu domiciliul în orașul Ianca, 
str.Nicolae Oncescu nr.17, bl.A9, sc.2, et.2, ap.23, județul Brăila, în calitate de titular al Î.I. 
Corciu E. Ioan cu același sediu, prin care se solicită concesionarea unui teren din proprietatea 
orașului administrat de consiliul local, în vederea realizării obiectivului «Construire magazie 
pentru condiționarea și depozitarea cerealelor» în orașul Ianca; 

      ►disponibilitatea unui astfel de teren adecvat construirii de obiective economice, situat 
în orașul Ianca, str.Viilor-cvartal 27, Parcela 1366-Lot.2, identificat cu numărul cadastral 
75978, înscris în Cartea Funciară nr.75978 cu suprafața de 1.930 mp, aparținând domeniului 
privat al orașului Ianca administrat de consiliul local, care a mai fost scos la licitație în vederea 
realizării obiectivului «Stație pentru inspecție tehnică periodică», potrivit Hotărârii Consiliului 
Local nr.3/2021, care însă nu s-a realizat; 

      ►dispoziţiile art.355 și art.362 alin.(1) și (3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art.302-314 și art.316-331 din 
același act normativ, coroborate cu prevederile art.17 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

      ►documentația-cadru pentru închirierea/concesionarea unor terenuri din domeniul 
public sau privat al orașului administrat de consiliul local, în vederea amplasării de construcții 
provizorii, construirii de locuinţe sau de alte obiective pentru dezvoltarea unor activități 
economice, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020, cu prețurile minime 
actualizate cu rata inflației din ultimii doi ani; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism-cadastru şi avizul 
favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

      ►dispoziţiile art.28 alin.(3) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, coroborate 
cu prevederile 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; 
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      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 și completările ulterioare; 
 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă organizarea licitației publice pentru concesionarea terenului în 
suprafață de 1.930 mp din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, 
str.Viilor-cvartal 27, Parcela 1366-Lot.2, înscris în Cartea Funciară nr.75978, în vederea 
realizării obiectivului «Construire magazie pentru condiționarea și depozitarea cerealelor».  

      (2) Organizarea și desfășurarea licitației publice se realizează în conformitate cu 
documentația-cadru aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020, iar termenul 
de concesionare este de 25 de ani începând cu data încheierii contractului. 

      (3) Prețul minim de pornire a licitației este de 1,03 lei/mp/an,  la care se adaugă taxa pe 
teren potrivit legii, iar redevența rezultată în urma licitației publice se indexează anual în 
funcţie de rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică.  

      (4)  Redevența şi taxa pe teren se plătesc la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru 
plata impozitului pe teren. Pentru neplata în termen a redevenţei şi a taxei  se datorează 
majorări/penalizări de întârziere potrivit legii pentru creanțele bugetare.    

      Art.2.-Pentru terenul prevăzut la art.1 s-a obținut avizul nr.1527/PS/07.05.2021 al 
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, potrivit căruia bunul care 
face obiectul concesiunii nu se  încadrează în infrastructura sistemului naţional de apărare. 

      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
orașului Ianca, prin serviciile de specialitate din subordine. 

      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) din O.U.G. 
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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          Rădel ALEXE                                                                            Alexandru STERIAN 
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