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H O T Ă R Â R E A   Nr.79
din 12 noiembrie 2020

privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna
noiembrie 2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12
noiembrie 2020;

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.54/2016 pentru aprobarea Regulamentului

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 ALEXE este ales președinte de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Ianca pentru luna noiembrie 2020, 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.
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H O T Ă R Â R E A  Nr.80
din 12 noiembrie 2020

privind: aprobarea documentației de valorificare a materialului lemnos din fondul forestier aflat
în proprietatea orașului Ianca, precum și a lucrărilor care trebuie efectuate în anul 2020
potrivit  amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-2024.

Consiliul local al orașului Ianca, județul Braila, întrunit în ședință ordinară la data de 12
noiembrie 2020;

Având în vedere:
►adresa nr.5581/08.10.2020 a Ocolului Silvic Ianca, prin care s-a transmis spre

aprobare documentația de valorificare a materialului lemnos din fondul forestier administrat
de consiliul local, precum și a lucrărilor care trebuie efectuate în anul 2020 potrivit
amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-2024, în conformitate cu prevederile
Contractului de administrare nr.2620/1/08.05.2017;

►adresa nr.5549/08.10.2020 a Ocolului Silvic Ianca, prin care s-a transmis lista prețurilor
similare practicate pentru valorificarea materialului lemnos din fondul forestier proprietatea
statului sau de comercianții din zonă, coroborată cu lista preţurilor de referinţa pe specii şi
sortimente stabilite pentru anul 2020, 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, aprobată prin Ordinul nr.71/2020 al Ministrului Mediului, Apelor şi
Pădurilor;

►măsurile tranzitorii necesare aplicării unitare a normelor referitoare la provenienţa,
circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind
provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului,
aprobate prin H.G.nr.923/2020;

►dispoziţiile art.10 alin.(1), art.12 şi art.17 din Legea nr.46/2008-privind Codul silvic, cu
modificările şi completările ulterioare;

►Hotărârea Consiliului Local nr.99/28.12.2012 privind acordarea unui mandat special
primarului oraşului Ianca în scopul încheierii contractelor de prestări servicii silvice pentru
terenurile cu vegetaţie forestieră dobândite în proprietate de oraşul Ianca;

►Memoriul de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 rezultat
din administrarea fondului forestier aflat în proprietatea orașului Ianca, potrivit Contractul de
administrare a pădurilor nr.2620/1/08.05.2017 încheiat între Primăria orașului Ianca și Ocolul
Silvic Ianca;

►Referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil și avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local;
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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 Ș T E :

Art.1.-Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru întreținerea, paza și
administrarea pădurilor din proprietatea orașului Ianca, conform Contractului nr.2620/1/
08.05.2017 încheiat cu Ocolul Silvic Ianca, potrivit anexei nr.1.

Art.2.-Se aprobă Situația volumului maxim care se poate recolta anual ca produse
principale într-o unitate de gospodărire și cel programat la recoltare în anul 2020, potrivit
anexei nr.2.

Art.3.-Se aprobă Situația masei lemnoase programate la recoltare, comparativ cu
prevederile amenajamentului silvic, pe UP-uri, fond forestier proprietate oraș Ianca, în anul
2020, potrivit anexei nr.3.

Art.4.-Se aprobă Situația amplasării masei lemnoase pentru Borderou 2020, fond forestier
proprietate oraș Ianca, potrivit anexei nr.4.

Art.5.-Se aprobă preţurile minime de valorificare a materialului lemnos din pădurile aflate
în proprietatea orașului Ianca, pentru anul 2020, potrivit anexei nr.5.

Art.6.-În conformitate cu prevederile Contractului de administrare nr.2620/1/08.05.2017
și a legislației în domeniu, Ocolul Silvic Ianca este împuternicit să efectueze lucrările de
întreținere, pază și administrare a pădurilor aflate în proprietatea orașului Ianca, potrivit
amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-2024, inclusiv operațiunile de
valorificare a materialelor lemnoase, în prezența și cu recepția reprezentanților proprietarului
împuterniciți prin dispoziția primarului.

Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor interesate și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.

Art.8.-Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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,
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H O T Ă R Â R E A   Nr.81
din 12 noiembrie 2020

privind: prelungirea duratei de concesiune a imobilului situat în satul Târlele Filiu, format din magazie și
teren aferent aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, care face obiectul Contractului
nr.91/15.12.2010 încheiat cu doamna Ungureanu Virginia.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12 noiembrie
2020;

Având în vedere:
►cererea nr.14803/26.06.2020 a doamnei Ungureanu Virginia cu domiciliul în satul Târlele Filiu

nr.210, prin care se solicită prelungirea cu încă 10 ani a perioadei de concesiune a imobilului situat în
satul Târlele Filiu, format din magazie și teren aferent aparținând domeniului privat administrat de
consiliul local, înscris în Cartea Funciară Nr.75205, care face obiectul Contractului de concesiune
nr.91/15.12.2010 și a Actului adițional nr.1/01.02.2018;

►dispozițiile art.1 alin.(2) și art.362 alin.(1) și (3), coroborate cu dispozițiile art.306 alin.(3) din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ și cu cele ale art.871-873 din Legea nr.287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

În temeiul prevederilor 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 prelungirea perioadei de concesiune a imobilului situat în satul Târlele Filiu,
format din magazie cu suprafața construită de 84 mp și teren aferent în suprafață de 1.072 mp,
aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, înscris în Cartea Funciară Nr.75205, care face
obiectul Contractului de concesiune nr.91/15.12.2010 și a Actului adițional nr.1/01.02.2018, până la data
de 15 decembrie 2030.

(2) Redevența datorată pentru utilizarea imobilului se actualizează anual cu rata inflației comunicată
de Direcția Regională de Statistică Brăila, următoarea indexare fiind în luna ianuarie 2021 cu inflația din
anul 2020.

Art.2.-Se împuternicește primarul orașului Ianca să semneze Actul adițional nr.2 la Contractul de
concesiune nr.91/15.12.2010, în ceea ce privește stabilirea redevenței și prelungirea perioadei de
concesiune.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din Ordonanța de
urgență a Guvernului 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.82
din 12 noiembrie 2020

privind: aprobarea tarifelor de închiriere a sălii de sport din cadrul Liceului Teoretic ‹‹Constantin
Angelescu›› din orașul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12 noiembrie
2020;

Având în vedere:
►adresa nr.5163/21.09.2020 a Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, prin

care se solicită stabilirea tarifelor de închiriere a sălii de sport, ca urmare a unei alte solicitări din
partea Asociației Dao Kan din municipiul Galați de a închiria sala de sport pentru a pregăti/antrena
copiii în ramura de sport karate, stilul kyokushin;

►dispoziţiile art.30 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi avizul favorabil al
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(4) 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 aprobă tarifele de închiriere a sălii de sport din cadrul Liceului Teoretic ‹‹Constantin
Angelescu›› din orașul Ianca, după cum urmează:

a)- 40 lei/oră, în afara perioadei de funcţionare a sistemului de încălzire;
b)- 60 lei/oră, în perioada funcţionării sistemului de încălzire;
(2) Sumele încasate din tarifele de închiriere prevăzute la alin.(1) se fac venit la bugetul local și

sunt utilizate în exclusivitate pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a sălii
de sport.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul și
directorul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››.

Art.3.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor interesate și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.

(2) Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de
la data aducerii la cunoștință publică.

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.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.83
din 12 noiembrie 2020

privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12 noiembrie
2020;

Având în vedere:
►Referatele nr.19092, nr.19093 și nr.19094 din data de 4 noiembrie 2020 ale serviciului financiar

contabil, privind necesitatea redistribuirii unor sume în cadrul capitolelor bugetare de venituri și cheltuieli
pentru a asigura finanțarea unor obiective de investiții în secțiunea de dezvoltare, respectiv a unor
cheltuieli în secțiunea de funcționare pe final de an bugetar;

►adresa nr.197/04.11.2020 a Unității de Asistență Medico-Socială din subordinea Consiliului Local,
prin care se solicită redistribuirea unor sume în cadrul capitolelor bugetare de venituri și cheltuieli ale
unității, pentru a asigura finanțarea unor cheltuieli în secțiunea de funcționare pentru finalul de an bugetar;

►adresa nr.2929/04.11.2020 a Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, prin care
se solicită de asemenea redistribuirea unor sume în cadrul bugetului, pentru a asigura finanțarea unor
cheltuieli în secțiunea de funcționare pe final de an bugetar;

►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local;

►dispoziţiile art.19 alin.(2) din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;

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.-Bugetul local pe anul în curs aprobat prin H.C.L.nr.9/14.02.2020, cu modificările și completările
ulterioare, se rectifică după cum urmează:

I.- ÎN SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:
a)-suma de 95.000 lei, din capitolul bugetar transporturi, cheltuieli de capital, alte active fixe-conform

clasificației bugetare 84.02.03.03.71.01.30, alocată inițial pentru obiectivul «Extindere rețea distribuție
gaze naturale-alimentare Stadion orășenesc Ștefan Vrăbioru» înscris la poziția nr.9 din Anexa nr.3 la
H.C.L.nr.9/14.02.2020-Lista de investiții și dotări în anul curent, se redistribuie astfel:

a^1)-30.000 lei pentru obiectivul «Întocmire documentații cadastrale și documentații de urbanism
(PUZ, PUD, PUG)», înscris la poziția nr.17 din Anexa nr.3 la H.C.L.nr.9/ 14.02.2020, în capitolul bugetar
transporturi, cheltuieli de capital, alte active fixe-conform clasificației bugetare 84.02.03.03.71.01.30;

a^2)-5.000 lei pentru obiectivul «Asfaltare DC 35 Berlești - limită hotar U.A.T. Ianca, continuare
lucrări», înscris la poziția nr.7 din Anexa nr.3 la H.C.L.nr.9/14.02.2020, în capitolul bugetar transporturi,
cheltuieli de capital, reparații capitale aferente activelor fixe-conform clasificației bugetare
84.02.03.03.71.03;
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a^3)-60.000 lei pentru obiectivul nou «Amenajarea suprafeței de teren aferentă spațiului de joacă
situat în zona blocurilor B3-B5», obiectiv care se înscrie la poziția 18 din Anexa nr.3 la H.C.L.
nr.9/14.02.2020, în capitolul bugetar transporturi, cheltuieli de capital, alte active fixe-conform clasificației
bugetare 84.02.03.03.71.01.30;

b)-suma de 240.000 lei din cea de 1.100.000 lei alocată pentru obiectivul «Reabilitarea rețelei de străzi
în satele Berlești și T.Filiu-cofinanțare pentru continuare lucrări», înscris la poziția nr.6 din Anexa nr.3 la
H.C.L.nr.9/14.02.2020, în capitolul bugetar transporturi, cheltuieli de capital, reparații capitale aferente
activelor fixe-conform clasificației bugetare 84.02.03.03.71.03, se redistribuie după cum urmează:

b^1)-190.000 lei pentru obiectivul nou «Extindere spațiu de primiri urgențe cameră de gardă la
compartimentul de boli cronice Ianca», obiectiv care se înscrie la poziția 19 din Anexa nr.3 la
H.C.L.nr.9/14.02.2020, în capitolul bugetar autorități publice, cheltuieli de capital, construcții-conform
clasificației bugetare 51.02.01.03.71.01.01;

b^2)-50.000 lei pentru obiectivul nou «Extindere rețea de energie electrică, abonați casnici, lotizarea
străzilor Rozelor și Zorilor din orașul Ianca», obiectiv care se înscrie la poziția 20 din Anexa nr.3 la
H.C.L.nr.9/14.02.2020, în capitolul bugetar locuințe, servicii și  dezvoltare, alte servicii în domeniile
locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, cheltuieli de capital, alte active fixe-conform clasificației
bugetare 70.02.50.71.01.30;

c)-în bugetul de autofinanțare, la capitolul mașini, echipamente și mijloace de transport- conform
clasificației bugetare 87.2E.50.71.01.02, suma de 26.000 lei disponibilizată/economisită după
achiziționarea autospecialei de transport gunoi menajer, se alocă suplimentar pentru obiectivul
«Achiziționare aparat pentru fizioterapie la secția de spital Ianca», completându-se corespunzător Lista
de investiții și dotări pe anul în curs.

II.- ÎN SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
d)-la capitolul asistență socială, se majorează cu suma de 500 lei cheltuielile cu furnituri de birou

conform clasificației bugetare 68.02.05.02.20.01.01 și se diminuează cu aceeași sumă cheltuielile pentru
deplasări interne, detașări, transferări-conform clasificației bugetare 68.02.05.02.20.06.01;

e)-la capitolul bugetar cultură, recreere și religie, biblioteci, se diminuează cu suma de 2.500 lei
cheltuielile cu alte drepturi salariale în bani, conform clasificației bugetare 67.02.03.02.10.01.30,
majorându-se cu aceeași sumă cheltuielile cu salariile de bază- conform clasificației bugetare
67.02.03.02.10.01.01;

f)-la capitolul bugetar ordine publică și siguranță-poliția locală, se majorează cu suma de 1.000 lei
cheltuielile cu furnituri de birou, conform clasificației bugetare 61.02.03.04.20.01.01, diminuându-se cu
aceeași sumă cheltuielile cu încălzire, iluminat, forță motrică-conform clasificației bugetare
61.02.03.04.20.01.03;

g)-la capitolul bugetar autorități publice, se diminuează cu suma de 80.000 lei cheltuielile cu salariile
de bază, conform clasificației bugetare 51.02.01.03.10.01.01 și se majorează cu:

g^1)-suma de 30.000 lei cheltuielile cu alte sporuri salariale, conform clasificației bugetare
51.02.01.03.10.01.06;

g^2)-cu suma de 50.000 lei cheltuielile cu alte drepturi salariale în bani, conform clasificației bugetare
51.02.01.03.10.01.30.

h)-la capitolul bugetar cultură, recreere și religie, cămine culturale se diminuează cu suma de 3.000
lei cheltuielile materiale conform clasificaţiei bugetare 67.02.03.07.20.01.09 și cu 8.000 lei cheltuielile
materiale cu încălzit, iluminat, conform clasificației bugetare 67.02.03.07.20.01.03, majorându-se cu suma
de 11.000 lei cheltuielile cu reparaţiile conform clasificației bugetare 67.02.03.07.20.02.

III.- ÎN SECȚIUNEA DE AUTOFINANȚARE
i)-se majorează cu suma de 30.000 lei veniturile realizate din valorificarea materialelor lemnoase din

pădurile proprietatea orașului Ianca, în capitolul alte venituri-conform clasificației bugetare 36.10.50 și se
majorează cu:
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i^1)-suma de 20.000 lei cheltuielile cu alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, conform
clasificației bugetare 871050200130;

i^2)-suma de 10.000 lei cheltuielile cu bunuri și servicii, conform clasificației bugetare 871050203030.
Art.2.-(1) În cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Unității de Asistență Medico-Socială pe anul în

curs, aprobat prin H.C.L.nr.11/14.02.2020, se aprobă redistribuirea unor sume în trimestrul IV, după cum
urmează:

a)-la Titlul I-cheltuieli de personal, alineatul 10.01.30-alte drepturi salariale în bani, se majorează
cheltuielile cu suma de 20.000 lei, diminuându-se cu aceeași sumă cheltuielile de la alineatul 10.01.01-
salarii de bază;

b)-la Titlul II-bunuri şi servicii, se aprobă majorarea următoarelor cheltuieli:
b^1)-cu suma de 10.000 lei la alineatul 20.01.03-încălzit, iluminat şi forţă motrică;
b^2)-cu suma de 12.000 lei la alineatul 20.01.09-materiale şi prestări servicii cu caracter funcțional;
b^3)-cu suma de 3.000 lei la alineatul 20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri şi servicii.
c)-la Titlul II-bunuri şi servicii, se aprobă diminuarea următoarelor cheltuieli:
c^1)-cu suma de 15.000 lei la alineatul 20.02-reparaţii curente;
c^2)-cu suma de 10.000 lei la alineat 20.05.30-alte obiecte de inventar.
(2) Bugetul Unității de Asistență Medico-Socială pe anul în curs, rectificat potrivit alin.(1), este prevăzut

în Anexa nr.1.
Art.3.-(1) În cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din

orașul Ianca pe anul în curs, aprobat prin H.C.L.nr.9/14.02.2020-cu modificările și completările ulterioare,
se aprobă redistribuirea unor sume în trimestrul IV, după cum urmează:

a)-se majorează cheltuielile cu suma de 42.178 lei, la următoarele alineate:
a^1)-încălzit, iluminat și forță motrică, cu suma de 30.578 lei ;
a^2)-alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, cu suma de 11.600 lei.
b)-se diminuează cheltuielile cu suma de 42.178 lei, la următoarele alineate:
b^1)-materiale pentru curățenie, cu suma de 10.000 lei;
b^2)-poștă, telecomunicații, radio, tv, internet, cu suma 1.600 lei;
b^3)-reparații curente, cu suma de 15.000 lei;
b^4)-alte obiecte de inventar, cu suma de 15.578 lei.
(2) Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul în curs, rectificat potrivit alin.(1), este

prevăzut în Anexa nr.2.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, directorul Liceului

Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› și directorul Unității de Asistență Medico-Socială, prin serviciile de
specialitate din subordine, care vor opera modificările/rectificările în bugetele proprii potrivit prevederilor
prezentei hotărâri.

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

Art.6.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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

Rădel ALEXE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A  Nr.84
din 12 noiembrie 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 validarea cheltuielilor aferente acestuia aprobate prin Dispoziția primarului
nr.462/2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12
noiembrie 2020;

Având în vedere:
►Referatul nr.18970/30.10.2020 al compartimentului pentru promovarea proiectelor cu

finanțare nerambursabilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, potrivit căruia pe
data de 19.10.2020  a fost publicat Ghidul solicitantului în cadrul Programului Operaţional
Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicațiilor (TIC) pentru o
economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru
e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 -
Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului
digital și a infrastructurii TIC-Secţiunea E- Educație, Apel 2 de proiecte, cu depunerea
cererilor de finanțare începând cu data de 2 noiembrie 2020;

►faptul că  depunerea cererilor de finanțare pentru acest proiect se face după principiul
primul venit-primul servit, iar depunerea cererii încă din primele zile ar avea șanse mai
mari de accesare, s-a impus emiterea de îndată a Dispoziției primarului nr.462/30.10.2020
pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente, acceptată însă sub condiția de a fi
validată la proxima ședință a noului consiliu local constituit la data de 22 octombrie 2020;

►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.-Se aprobă proiectul «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, precum și cheltuielile aferente proiectului.

Art.2.-Se aprobă valoarea totală a proiectului „Investiții de răspuns la pandemia cu
coronavirusul SARS Cov-2 prin achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării
activităților școlare″, în cuantum de 3.152.514,57 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Art.3.-Se aprobă contribuția Orașului Ianca la cofinanțarea proiectului în procent de 2%
din valoarea eligibilă a acestuia, precum și finanțarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de
113.050,29 lei, aferente proiectului „Investiții de răspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-
Cov-2 prin achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare”.

Art.4.-Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
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.5.-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.6.-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

Rădel  ALEXE                                                                            Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.85
din 12 noiembrie 2020

privind: desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat - Unitatea Administrativ
Teritorială Orașul Ianca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Dunărea Brăila, precum și acordarea acestuia a unui mandat special pentru a vota în
Adunarea Generală a Asociației proiectele de hotărâri stabilite în competența acesteia.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12
noiembrie 2020;

Având în vedere:
►adresa nr.846/20.10.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea  Brăila,

prin care se solicită adoptarea hotărârii consiliului local pentru desemnarea reprezentantului
de drept al membrului Asociat-Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Ianca în Adunarea
Generală a Asociației, precum și acordarea acestuia a unui mandat special pentru a vota
proiectele de hotărâri din competența acesteia;

►Încheierea din Camera de Consiliu a Judecătoriei Făurei din data de 15.10.2020, dată
în Dosarul nr.2750/228/2020, prin care s-a validat mandatul domnului Chiriţă Fănel George
în funcţia de Primar al Oraşului Ianca;

►Încheierea din Camera de Consiliu a Judecătoriei Făurei din data de 15.10.2020, dată
în Dosarul nr.2751/228/2020, prin care s-au validat mandatele tuturor consilierilor locali
declarați aleși la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020;

►Ordinul Prefectului Județului Brăila nr.427/22.10.2020 privind constatarea îndeplinirii
condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local al Orașului Ianca, Județul Brăila, după
alegerile locale din data de 27 septembrie 2020;

►dispozițiile art.10 lit.a) și b), art.11 lit.d), art.14 alin.(1), art.16 alin.(2) lit.i) și j) și alin.(3)
lit.a), d) și e), art.20 alin.(1) și art.21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Inter-
comunitară Dunărea Brăila;

►dispozițiile art.10 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006-
republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art.10 alin.(1) din Legea
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

►dispozițiile art.154 alin.(6), art.155 alin.(5) lit.a), c) și d) și art.197 alin.(1) și alin.(4) din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din
cadrul consiliului local.
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n), art.132, art.139 alin.(1)
și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se desemnează domnul Chiriță Fănel George, ca reprezentant de drept al Unității
Administrativ Teritoriale Oraș Ianca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila, validat în funcția de Primar al Orașului Ianca în urma
alegerilor locale din data de 27.09.2020, prin Încheierea din Camera de Consiliu a
Judecătoriei Făurei din data de 15.10.2020 dată în Dosarul nr.2750/228/2020, anexă la
prezenta hotărâre.

Art.2.-(1) Se acordă mandat special Domnului Primar Chiriță Fănel George, pe durata
exercitării mandatului 2020-2024, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila, pentru:

a)-aprobarea primirii de noi membri, precum și a retragerii sau excluderii unor membri din
Asociație;

b)-dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor ramase
după lichidare;

c)-aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și
modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi
sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului elaborate și prezentate de Consiliul
Director al Asociației, conform art.23 alin.(3) lit.a) din Statutul Asociației;

d)-aprobarea sau modificarea, după caz, a caietelor de sarcini și a regulamentului
serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a serviciului, cu anexele - parte
integrantă, elaborate și prezentate de Consiliul Director al Asociației, conform art.23 alin.(3)
lit.b) din Statutul Asociației;

e)-aprobarea nivelului indicatorilor financiari și manageriali - Anexa 3 la Dispoziții speciale
- Partea comună din Contractul de delegare a gestiunii nr.670/10.09.2009 - pentru Operatorul
SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.;

f)-adoptarea oricăror hotărâri stabilite în competența Adunării Generale a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, potrivit legii sau Statutului Asociației.

(2) În situația în care primarul se află în imposibilitatea de a reprezenta de drept Orașul
Ianca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, va
delega reprezentarea prin dispoziție viceprimarului sau secretarului general.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului și Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, în
termenul prevăzut de lege, 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
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H O T Ă R Â R E A   Nr.86
din 12 noiembrie 2020

privind: desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat-Unitatea Administrativ Teritorială
Orașul Ianca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco-Dunărea» Brăila,
precum și acordarea acestuia a unui mandat special pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației
proiectele de hotărâri din competența acesteia.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12 noiembrie
2020;

Având în vedere:
►adresa nr.618/26.10.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco-Dunărea» Brăila, prin

care se solicită adoptarea hotărârii consiliului local pentru desemnarea reprezentantului de drept al
membrului Asociat-Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Ianca în Adunarea Generală a Asociației,
precum și acordarea acestuia a unui mandat special pentru a vota proiectele de hotărâri din competența
acesteia;

►Încheierea din Camera de Consiliu a Judecătoriei Făurei din data de 15.10.2020, dată în Dosarul
nr.2750/228/2020, prin care s-a validat mandatul domnului Chiriţă Fănel George în funcţia de Primar al
Oraşului Ianca;

►Încheierea din Camera de Consiliu a Judecătoriei Făurei din data de 15.10.2020, dată în Dosarul
nr.2751/228/2020, prin care s-au validat mandatele tuturor consilierilor locali declarați aleși la alegerile
locale din data de 27 septembrie 2020;

►Ordinul Prefectului Județului Brăila nr.427/22.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor
legale de constituire a Consiliului Local al Orașului Ianca, Județul Brăila, după alegerile locale din data
de 27 septembrie 2020;

►dispozițiile art.13, art.14 și art.16 din Statutul Asociației de Dezvoltare Inter-comunitară «Eco-
Dunărea» Brăila;

►dispozițiile art.10 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006-
republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art.6 din Legea serviciului de
salubrizare a localităților nr.101/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.154 alin.(6), art.155 alin.(5) lit.a), c) și d) și art.197 alin.(1) și alin.(4) din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n), art.132, art.139 alin.(1) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se desemnează domnul Chiriță Fănel George, ca reprezentant de drept al Unității
Administrativ Teritoriale Oraș Ianca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
«Eco-Dunărea» Brăila, validat în funcția de Primar al Orașului Ianca în urma alegerilor locale din data
de 27.09.2020, prin Încheierea din Camera de Consiliu a Judecătoriei Făurei din data de 15.10.2020
dată în Dosarul nr.2750/228/2020, anexă la prezenta hotărâre.
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Art.2.-(1) Se acordă mandat special Domnului Primar Chiriță Fănel George, pe durata exercitării
mandatului 2020-2024, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
«Eco-Dunărea» Brăila, pentru:

a)-aprobarea primirii de noi membri, precum și a retragerii sau excluderii unor membri din Asociație;
b)-dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor ramase după lichidare;
c)-aprobarea/modificarea/completarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare,

extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi
sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor, precum și a programelor de protecție a mediului;

d)-aprobarea și modificarea, după caz, a documentaţiei de atribuire, care va include obligatoriu
proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea - în
cazul gestiunii delegate;

e)-aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;
f)-aprobarea și modificarea, după caz, a regulamentelor serviciului, a caietelor de sarcini, a

contractelor de furnizare/prestare a serviciului şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de
utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de
furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare
competente;

g)-stabilirea şi aprobarea anuală a taxelor pentru finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi publice,
în situaţiile prevăzute de legile speciale;

h)-stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu
respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare
competente; să refuze, în condiţii justificate, aprobarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator;

i)-delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea
sistemelor de utilităţi publice aferente, pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile
componente ale serviciului de salubritate, pe baza analizei tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor
de operare, din studiul de oportunitate;

j)-Contractul/Contractele de Delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ
teritoriale membre implicate care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de
art. 29 alin.(7) din Legea nr.51/2006-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

k)-adoptarea oricăror hotărâri stabilite în competența Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară «Eco-Dunărea» Brăila, potrivit legii sau Statutului Asociației.

(2) În situația în care primarul se află în imposibilitatea de a reprezenta de drept Orașul Ianca în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, va delega reprezentarea
prin dispoziție viceprimarului sau secretarului general.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului și Asociației de Dezvoltare Inter-
comunitară «Eco-Dunărea» Brăila și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, în termenul
prevăzut de lege, 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
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H O T Ă R Â R E A   Nr.87
din 12 noiembrie 2020

privind: desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie, în comisiile de
evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul
şcolar, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul administrativ al oraşului
Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2020-2024.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12 noiembrie
2020;

Având în vedere:
►adresa nr.2504/06.10.2020 a Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu» din orașul Ianca, prin

care se solicită desemnarea a câte un consilier local în consiliul de administraţie, în comisia de
asigurare a calităţii educaţiei şi în comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar,
începând cu anul de învățământ 2020-2021;

►adresa nr.6335/06.11.2020 a  Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul Ianca, prin
care se solicită desemnarea a trei consilieri locali în consiliul de administraţie, respectiv câte un
consilier local în comisia de asigurare a calităţii educaţiei şi în comisia de prevenire şi combatere a
violenţei în mediul şcolar, începând cu anul de învățământ 2020-2021;

►dispoziţiile art.96 alin.(2) lit.a) și c) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv ale art.4 alin.(1) lit.a) și c) și art.7 alin.(1) lit.b) din Metodologia-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar, aprobată prin Ordinul M.E.N.nr.4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.11 alin.(4) lit.e) din O.U.G.nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
aprobată prin Legea nr.87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

►Strategia Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului cu privire la reducerea fenomenului
de violență în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul nr.1409/2007;

►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local.
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.a), art.139 alin.(1) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se desemnează reprezentanţii consiliului local în consiliile de administraţie, în comisiile
de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în
mediul şcolar, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a
oraşului Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2016-2020, după cum urmează:

Denumirea unităţii
de învăţământ

Reprezentanţii
consiliului local în

consiliile de
administraţie

Reprezentanţii
consiliului local în

comisiile de asigurare
a calităţii educaţiei

Reprezentanţii
consiliului local în

comisiile de prevenire
şi combatere a

violenţei
Liceul Teoretic

«Constantin Angelescu»
Ianca

Lupu Florea
Ciortan Romeo Priceputu GeorgeMitrea Ștefan-Marcel

Pisică Dănuț
Liceul Tehnologic

«Nicolae Oncescu»
Ianca

Moșescu Ionel Dragomir Liviu Pisică Dănuț

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.47/
28.07.2016 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie, în
comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a
violenţei în mediul şcolar, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul
administrativ al oraşului Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2016-2020, cu modificările și
completările ulterioare.

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.(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
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H O T Ă R Â R E A   Nr.88
din 12 noiembrie 2020

pentru: aprobarea Acordului de cooperare între U.A.T. Oraș Ianca, prin Consiliul Local Ianca,
U.A.T. Oraș  Făurei și Spitalul orășenesc Făurei, prin Consiliul Local Făurei, în scopul realizării
obiectivului de investiții «Extindere spațiu de primiri urgențe cameră de gardă la
compartimentul de boli cronice Ianca».

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12
noiembrie 2020;

Având în vedere:
►adresa nr.6449/03.11.2020 a U.A.T. Oraș Făurei-Consiliului Local, sub autoritatea

căruia se află Spitalul orășenesc Făurei, prin care se propune încheierea unui acord
cooperare în vederea realizării obiectivului de investiții «Extindere spațiu de primiri urgențe
cameră de gardă la compartimentul de boli cronice Ianca», aflat în subordinea Spitalul
orășenesc Făurei;

►adresa nr.2869/26.10.2020 a Spitalului orășenesc Făurei, prin care a solicitat de
asemenea încheierea unui acord cooperare în același scop, pentru care a încheiat un contract
de sponsorizare cu S.C. TRANSGAZ S.A. București în vederea cofinanțării obiectivului;

►necesitatea luării unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc
epidemiologic de infectare cu virusul SARS-COV-2 pentru prevenirea si  combaterea
acestuia, care obligă spitalul la schimbări structurale, de eficienţă, schimbări în volumul
serviciilor, calitatea acestora si siguranţa îngrijirilor;

►dispoziţiile art.89 alin.(8) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

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

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e) și alin.(9) lit.c), art.139 alin.(3) lit.f) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între U.A.T. Oraș Ianca, prin Consiliul
Local Ianca,  U.A.T. Oraș  Făurei și Spitalul orășenesc Făurei, prin Consiliul Local Făurei, în
scopul realizării obiectivului de investiții «Extindere spațiu de primiri urgențe cameră de gardă
la compartimentul de boli cronice Ianca», potrivit Anexei nr.1.
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Art.2.-Se aprobă valoarea estimativă a proiectului «Extindere spațiu de primiri urgențe
cameră de gardă la compartimentul de boli cronice Ianca», în cuantum de 278.222 lei-inclusiv
taxa pe valoarea adăugată, din care C+M 255.374 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată,
potrivit Devizului General prevăzut în Anexa nr.2.

Art.3.-(1) Se aprobă contribuția U.A.T. Oraș Ianca la cofinanțarea proiectului în limita
sumei de 168.222 lei.

(2) Sumele reprezentând cheltuieli conexe care pot apărea pe durata implementării
proiectului «Extindere spațiu de primiri urgențe cameră de gardă la compartimentul de boli
cronice Ianca», se vor asigura de asemenea din bugetul orașului Ianca.

Art.4.-În vederea îndeplinirii scopului Acordului de cooperare și implementării în condiții
optime a obiectivului de investiții «Extindere spațiu de primiri urgențe cameră de gardă la
compartimentul de boli cronice Ianca», U.A.T. Oraș Ianca, prin Consiliul Local Ianca:

a.-pune la dispoziție, gratuit și liber de sarcini, terenul pe care se va realiza construcția
aferentă obiectivului;

b.-asigură ulterior utilitățile necesare bunei funcționării a obiectivului de investiții.
Art.5.-Se împuternicește domnul Chiriță Fănel George-Primarul Orașului Ianca să

semneze, în numele și pe seama U.A.T. Oraș Ianca, Acordul de cooperare cu reprezentanții
U.A.T. Oraș  Făurei și Spitalul orășenesc Făurei.

Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor
interesate și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.

Art.7.-Anexele nr.1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.f) 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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ROMANIA                                       ROMÂNIA ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA JUDEȚUL BRĂILA JUDEȚUL BRĂILA

U.A.T.ORAȘ FĂUREI         SPITALUL ORĂȘENESC FĂUREI U.A.T.ORAȘ IANCA
Nr............./...........2020 Nr............./..............2020 Nr............./..........2020

Anexa nr.1 Anexa nr.1
la H.C.L.nr...../2020 la H.C.L.nr.88/2020

ACORD DE COOPERARE

Încheiat în temeiul prevederilor art.89 alin.(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.1.-Părțile:
1. Partenerul nr.1, lider în Acordul de cooperare – U.A.T. Oraș Făurei, prin Consiliul Local,

cu sediul în orașul Făurei, str. Republicii nr.46, județul Brăila.
2. Partenerul nr.2, beneficiarul proiectului – Spitalul Orășenesc Făurei, cu sediul în Făurei,

str. Păcii nr. 6, județul Brăila.
3. Partenerul nr.3, U.A.T. Oraș Ianca, prin Consiliul Local, cu sediul în orașul Ianca, str.

Calea Brăilei nr.27, județul Brăila.

Art.2.-Acordul de cooperare
2.1.-Prin semnarea prezentului ACORD DE COOPERARE, denumit în continuare Acord,

părțile își exprimă voința de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții «Extindere
spațiu de primiri urgențe cameră de gardă la compartimentul de boli cronice Ianca» și
reprezintă o înțelegere a părților că prezentul Acord este o convenție prin cooperarea părților
în atingerea scopului comun, fără a se constitui într-o persoană juridică distinctă și nu dă
naștere unei noi persoane juridice constituite între parteneri.

Art.3.-Obiectul cooperării
3.1.-Obiectul acestui Acord îl reprezintă stabilirea responsabilităților fiecărui partener în

vederea atingerii scopului propus.

Art.4.- Principii de bună practică
4.1.-Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea obiectivului de investiții în condițiile

stabilite de prezentul Acord.
4.2.-Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor

privind realizarea obiectivului de investiții.
4.3.-Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor tehnice

și etice.
4.4.-Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese.
4.5.-Semnatarii prezentului Acord înțeleg și acceptă faptul că rolurile și responsabilitățile ce

revin fiecăruia vor fi împlinite prin resurse proprii și/sau externalizare de activități.

Art.5.-Durata Acordului
5.1.-Durata Acordului este până la realizarea integrală a obiectivului de investiții propus.
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Art.6.-Drepturile și obligațiile partenerilor
6.1.-Lider în Acordul de cooperare va fi U.A.T. Oraș Făurei, prin reprezentantul legal.
6.2.-Liderul va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa asupra progresului și va

coordona prin compartimentele de specialitate toate activitățile.
6.3.-Partenerii vor colabora și vor susține realizarea obiectivului de investiții.
6.4.-Partenerul Spitalul Orășenesc Făurei va realiza evidența contabilă în conformitate cu

dispozițiile legale în vigoare.

Art.7.-Responsabilitățile părților
7.1.-U.A.T. Oraș Făurei asigură, prin reprezentant legal:
 Managementul proiectului
 Informarea și publicitatea proiectului
 Asistența tehnică și juridică prin compartimentele subordonate

7.2.-Spitalul Orășenesc Făurei:
 Pune la dispoziție, liberă de sarcini, locația proiectului
 Asigură sub coordonarea Liderului de Acord efectuarea achizițiilor publice necesare
 Asigură paza și securitatea pe perioada realizării obiectivului de investiții
 Ține evidența financiar-contabilă a cheltuielilor necesare pentru realizarea proiectului

7.3.-U.A.T. Oraș Ianca, prin Consiliul Local:
 pune la dispoziție, gratuit și liber de sarcini, terenul pe care se va realiza construcția

aferentă obiectivului și asigură cofinanțarea obiectivului de investiții;
 asigură ulterior utilitățile necesare bunei funcționării a obiectivului de investiții.

Art.8.-Angajamente financiare între parteneri
8.1.- Pentru activitățile desfășurate partenerii vor angaja următoarele cheltuieli:
U.A.T. Oraș Făurei, prin Consiliul Local
 Asigură derularea cheltuielilor prin bugetul consolidat al orașului Făurei

8.2.-Spitalul orășenesc Făurei
 Asigură resursele financiare din Contractul de sponsorizare nr.28/2020 încheiat cu

SNTGN – Transgaz SA în valoare de 110.000 lei
 Asigură alte resurse financiare din bugetul propriu necesare realizării obiectivului de

investiții

8.3-U.A.T. Oraș Ianca, prin Consiliul Local
Asigură resursele financiare din bugetul propriu în limita sumei de 168.222 lei, precum și

cheltuielile conexe care pot apărea pe durata implementării proiectului.

Art.9.-Achiziții publice
9.1.-Achizițiile pentru realizarea obiectivului de investiții vor fi efectuate de Spitalul

Orășenesc Făurei, cu respectarea legislației în vigoare din domeniu;
9.2.-Sumele necesare derulării proiectului vor fi virate în contul Spitalului Orășenesc Făurei.
9.3.-Sumele necesare sunt stabilite conform devizului general estimativ, anexă la prezentul

Acord.
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Art.10.- Proprietatea
10.1.-Proprietatea asupra construcțiilor realizate în cadrul proiectului revine Partenerului

U.A.T. Oraș Ianca, documentele legate de proiect rămân în original la beneficiarul proiectului-
Spitalul Orășenesc Făurei, iar o copie a acestora va fi transmisă celorlalți parteneri din Acord.

Art.11.-Notificări
11.1.-Orice comunicare între parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris sau

prin poșta electronică, pe adresele partenerilor.

Art.12.-Legea aplicată
12.1.-Prezentului Acord i se va aplica legea română și va fi interpretat în conformitate cu

dreptul comun din România.
12.2.-Pe durata prezentului Acord părțile vor avea dreptul să convină, în scris, asupra

modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când
aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a semnat Acordul
de cooperare.

Art.13.-Prevederi finale
13.1.-Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar în tabel, vor fi

împuterniciți cu puteri depline, potrivit legii, să semneze prezentul Acord.
13.2.-Prin Hotărâri ale Consiliilor locale ale Orașelor Făurei și Ianca se va aproba încheierea

prezentului Acord de cooperare și persoanele împuternicite să semneze acordul.
13.3.-Prezentul acord a fost întocmit și semnat la Făurei, astăzi__________________2020

în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Nume partener Reprezentant Semnătura

Partenerul nr.1-Lider în Acord
U.A.T.ORAȘ FĂUREI

Voinea Ionel
Primarul orașului Făurei

Partenerul nr. 2
Beneficiarul proiectului

SPITALUL ORĂȘENESC FĂUREI

Bunea Marian
Manager Spital Orășenesc

Făurei

Partenerul nr.3
U.A.T.ORAȘ IANCA Chiriță Fănel-George

Primarul orașului Ianca
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