ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A Nr.61
din 21 octombrie 2021
privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2021
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
21 octombrie 2021;
Având în vedere:
►adresa nr.32789/15.09.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila,
potrivit căreia sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetului local pe anul în curs se diminuează cu 144 mii lei, ca urmare a prevederilor
O.U.G.nr.97/2021 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, iar cele din estimarea
cotei de 63% din impozitul pe venit se majorează cu 489 mii lei, rezultând astfel o influență
pozitivă asupra bugetului local în sumă de 345 mii lei;
►adresa nr.4371/15.09.2021 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul
Ianca, prin care se solicită alocarea sumei de 23 mii lei de la bugetul local pentru finalizarea
lucrărilor la obiectivul de investiții «Reabilitare și dotare săli de clasă», ca urmare a aplicării
prevederilor O.G.nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform
cărora pentru obiectivele de investiţii, finanţate integral sau parţial din fondurile publice, preţul
contractelor de achiziţie publică aflate în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanţei, se
ajustează prin actualizarea preţurilor aferente materialelor;
►adresa nr.3179/29.09.2021 a Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca,
prin care se solicită rectificarea bugetului unității de învățământ, în primul rând ca urmare a
încheierii unui contract de sponsorizare pentru dotarea laboratorului de practică școlară, cu
specializarea „operator sonde”;
►adresa nr.197/01.10.2021 a Unității de Asistență Medico-Socială din subordinea
Consiliului Local, prin care se solicită rectificarea bugetului ca urmare a alocării sumei de 50
mii lei de la bugetul local pentru construirea unui gard nou la intrarea în incinta unității, precum
și ca urmare a unei donații de 500 lei;
►adresa nr.34350/11.10.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila,
potrivit căreia orașului Ianca i s-a repartizat suma de 100 mii lei în baza H.G.nr.1088/2021
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut
în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale;
►dispozițiile art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, rapoartele serviciului financiar contabil, referatul
compartimentului de cultură, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din
cadrul consiliului local;
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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 şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr.27/15.04.2021, cu modificările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-se majorează cu suma de 489.000 lei veniturile din capitolul 04, subcapitolul 04.02.01
- cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv se diminuează cu suma de 144.000 lei
veniturile din capitolul 04, subcapitolul 04.02.04 - sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
b)-se majorează cu suma totală de 345.000 lei cheltuielile din următoarele capitole
bugetare:
b^1-cu suma de 17.000 lei cheltuielile din capitolul 68.02, subcapitolul 68.02.05, titlul 20,
articolul 20.13-asigurări și asistență socială, cheltuieli cu pregătirea profesională;
b^2-cu suma de 165.000 lei cheltuielile la secțiunea de dezvoltare din capitolul 67.02,
subcapitolul 67.02.03, paragraful 67.02.03.07, titlul 20, art.20.05, alin.20.05.30-cultură,
recreere și religie, cămine culturale, pentru dotarea Căminului Cultural din satul Plopu cu
bunuri de natura obiectelor de inventar;
b^3-cu suma de 35.000 lei cheltuielile la secțiunea de dezvoltare din capitolul 67.02,
subcapitolul 67.02.03, paragraful 67.02.03.07, titlul 71, art.71.01, alin.71.01.30-cultură,
recreere și religie, cămine culturale, pentru dotarea Căminului Cultural din satul Plopu cu
bunuri de natura mijloacelor fixe.
b^4-cu suma de 23.000 lei cheltuielile din capitolul 65.02, subcapitolul 65.02.04,
paragraful 65.02.04.02, titlul 71, articolul 71.01, alineatul 71.01.30-învățământ, pentru
cheltuieli de capital;
b^5-cu suma de 15.000 lei cheltuielile din capitolul 51.02, subcapitolul 51.02.01,
paragraful 51.02.01.03, titlul 20, articolul 20.13-autorități publice și acțiuni, cheltuieli cu
pregătirea profesională;
b^6-cu suma de 50.000 lei cheltuielile din capitolul 68.02.12, titlul 51, articolul 51.01,
alineatul 51.01.39-asigurări și asistență socială, transferuri pentru finanțarea unităților de
asistență medico-socială;
b^7-cu suma de 40.000 lei cheltuielile din capitolul 67.02, subcapitolul 67.02.06, titlul 59,
articolul 59.12- pentru finanțarea cultelor;
c)-veniturile din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale se majorează cu suma de 100.000 lei, în capitolul 11.02-subcapitol 11.02.06,
iar cu aceeași sumă se majorează cheltuielile din capitolul 70.02, subcapitolul 70.50.02, titlul
70.50.02.20, articolul 70.50.02.20.01, alineatul 70.02.50.20.01.09, alte servicii în domeniile
locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale-pentru întreținere și funcționare, respectiv
pentru achiziționarea de corpuri pentru iluminatul public stradal.
Art.2.-(1) Bugetul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» pe anul în curs, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021-cu modificările ulterioare, se majorează cu
suma de 23.000 lei, repartizată în titlul XIII-active nefinanciare, art.71.01, alin.71.01.30-alte
active fixe.
H.C.L.Nr.61/21.10.2021
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(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător valoarea
obiectivului de investiții «Reabilitare și dotare săli de clasă Liceul Teoretic Constantin
Angelescu», prevăzut la pct.11 din Programul principalelor lucrări publice-Anexa nr.3 la
Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021.
(3) Bugetul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» pe anul în curs, rectificat potrivit
alin.(1), este prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.3.-(1) Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul în curs, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021, se rectifică după cum urmează:
a)-se majorează cu suma de 42.500 lei veniturile din capitolul 65.10.37.10.01- donații și
sponsorizări;
b)-se diminuează cu suma de 17.560 lei cheltuielile din capitolul 65.10.04.02.20.05.30 alte obiecte de inventar;
c)-se majorează cu suma de 60.060 lei cheltuielile de capital din 65.10.04.02.71.01.30alte active fixe, în vederea achiziționării unor bunuri de natura mijloacelor fixe.
(2) Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul în curs, rectificat potrivit
alin.(1), este prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.4.-(1) Bugetul Unității de Asistență Medico-Socială pe anul în curs, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.29/15.04.2021, se rectifică după cum urmează:
a)-se majorează cu suma de 50.000 lei veniturile din transferuri/subvenții de la bugetul
local, alineatul 43.10.09 și cu aceeași sumă cheltuielile din titlul II-bunuri și servicii, alineatul
20.02-reparații curente;
b)-se majorează cu suma de 500 lei veniturile din donații sponsorizări, alineatul 37.10.01
și cu aceeași sumă cheltuielile din titlul II-bunuri și servicii, alineatul 20.03.01-hrană pentru
persoanele asistate;
(2) Bugetul Unității de Asistență Medico-Socială pe anul în curs, rectificat potrivit alin.(1),
este prevăzut în anexa nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.5.-Programul principalelor lucrări publice și achiziții finanțate din fondul de dezvoltare
al bugetului local din anii precedenți, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/
15.04.2021, cu modificările ulterioare, se completează corespunzător cu bunurile prevăzute
în anexa nr.4 la prezenta hotărâre.
Art.6.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și ordonatorii
terțiari de credite, prin serviciile de specialitate din subordine.
Art.7.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ionel MOȘESCU
H.C.L.Nr.61/21.10.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETAR GENERAL
Dorina PREDESCU
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H O T Ă R Â R E A Nr.62
din 5 noiembrie 2021
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna
noiembrie 2021
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 5 noiembrie 2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local Dănuț PISICĂ este ales președinte de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Ianca pentru luna noiembrie 2021, care va semna hotărârile adoptate în
această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte documente legate
de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului președinte de ședință.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și art.139
alin.(1) și alin.(5) lit.c) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Dănuț PISICĂ

Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.63
din 5 noiembrie 2021
privind: desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia/comisiile de evaluare a probei de
interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat din orașul Ianca
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 5
noiembrie 2021;
Având în vedere:
►adresa nr.11315-2/29.10.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Brăila-Comisia de
organizare concurs, prin care se solicită desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de
evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat din orașul Ianca, în termen de 10 zile de la data primirii adresei;
►dispozițiile art.5-pct.II-lit.c) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr.4597/2021, cu modificările și completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul local are dreptul să desemneze câte un reprezentant în comisia
de evaluare a probei de interviu, la fiecare unitate de învățământ;
►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), 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se desemnează ca reprezentant al Consiliului local al orașului Ianca în comisia de evaluare
a probei de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în cadrul Liceului Teoretic
«Constantin Angelescu», domnul consilier local George PRICEPUTU.
Art.2.-Se desemnează ca reprezentant al Consiliului local al orașului Ianca în comisia de evaluare
a probei de interviu, pentru ocuparea funcției de director în cadrul Liceului Tehnologic «Nicolae
Oncescu», domnul consilier local Florea LUPU.
Art.3.-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,
CONSILIER LOCAL
Dănuț PISICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.64
din 25 noiembrie 2021
privind: aprobarea devizului de lucrări actualizat la nivelul lunii octombrie 2021, pentru împădurirea suprafeței
de 2,10 ha din u.a.50E-Rubla, aparținând fondului forestier al orașului Ianca administrat de consiliul local
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 noiembrie 2021;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.24/25.03.2021 privind aprobarea împăduririi unei suprafețe de 2,10 ha
teren din fondul forestier aparținând domeniului public al orașului Ianca administrat de consiliul local,
respectiv din u.a.50E-Rubla, precum și a devizului estimativ de lucrări aferent la nivelul lunii martie 2021;
►adresa nr.5757/27.10.2021 a Ocolului Silvic Ianca, prin care s-a transmis spre aprobare devizul de
lucrări actualizat la nivelul lunii octombrie 2021, pentru împădurirea suprafeței de 2,10 ha teren din fondul
forestier aparținând domeniului public al orașului Ianca administrat de consiliul local, respectiv din u.a.50ERubla care a fost exploatată prin tăieri rase de substituire în anul 2019;
►prevederile Contractului de administrare nr.2620/1/08.05.2017 și a legislației în domeniu, potrivit
cărora Ocolul Silvic Ianca este împuternicit să efectueze lucrările de întreținere, pază și administrare a
pădurilor aflate în proprietatea orașului Ianca, conform amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 20152024, inclusiv operațiunile de regenerare/împădurire a suprafețelor defrișate din fondul forestier;
►dispoziţiile art.10, art.12 şi art.17 alin.(2) lit.c) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora proprietarii de păduri au obligația să realizeze lucrările
de regenerare a pădurii și de îngrijire a arboretului cu ocoale silvice sau cu persoane juridice atestate în
condițiile legii;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar-contabil, precum şi avizul favorabil al
comisiei de specialitate 2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și c) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.a)
și g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă Devizul de lucrări nr.5756/27.10.2021 pentru împădurirea suprafeței de 2,10 ha teren
din fondul forestier aparținând domeniului public al orașului administrat de consiliul local, respectiv din
u.a.50E-Rubla, actualizat la nivelul lunii octombrie 2021 în limita sumei de 43.835,91 lei-fără taxa pe valoarea
adăugată, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca, prin
serviciile de specialitate din subordine.
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.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Dănuț PISICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A Nr.65
din 25 noiembrie 2021
privind: rectificarea bugetului local pe anul 2021, precum și actualizarea numărului burselor care se acordă elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 noiembrie 2021;
Având în vedere:
►necesitatea redistribuirii unor venituri și cheltuieli în cadrul bugetului local pentru finanțarea unor prestații
sociale/activități din secțiunile de funcționare/dezvoltare în ultimul trimestru al anului în curs, precum și
necesitatea actualizării numărului burselor care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca, ca urmare a rezultatelor la învățământ și a evoluției efectivelor de elevi
din anul școlar 2021-2022;
►adresa nr.5853/16.11.2021 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul Ianca, prin care se
solicită alocarea sumei de 74 mii lei de la bugetul local pentru continuarea lucrărilor și finalizarea dotărilor la
obiectivul de investiții «Reabilitare și dotare săli de clasă»;
►adresa nr.5852/16.11.2021 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul Ianca, prin care s-a
comunicat numărul actualizat al burselor școlare pentru semestrul I al anului de învățământ 2021-2022;
►adresa nr.3846/18.11.2021 a Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, prin care s-a
comunicat numărul actualizat al burselor școlare pentru semestrul I al anului de învățământ 2021-2022;
►adresa nr.215/15.11.2021 a Unității de Asistență Medico-Socială din subordinea Consiliului Local, prin care
se solicită rectificarea bugetului unității, în sensul redistribuirii unor sume în cadrul capitolului de cheltuieli de
personal al Titlului I, în vederea achitării contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale și de sănătate;
►dispoziţiile art.82 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv ale art.4 alin.(2) și art.19 din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
►prevederile art.8-11 din Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe
anul în curs, cu alocarea sumelor pentru acordarea burselor şcolare în anul financiar 2021;
►articolul unic din Hotărârea Guvernului nr.1094/2021 privind aprobarea cuantumului minim al burselor de
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu
frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022;
►dispozițiile art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil cu detaliile/soluțiile de rectificare
bugetară, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) și d), alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Bugetul local pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021, cu modificările
și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-se majorează cu suma de 33.000 lei veniturile din autofinanțare, conform clasificației bugetare capitolul
36, subcapitol 36.2E.50-realizate ca urmare a valorificării materialelor lemnoase din fondul forestier aparținând
domeniului public al orașului;

b)-se diminuează cu suma de 40.000 lei veniturile din concesiuni/închirieri imobile din capitolul 30, subcapitolul
30.2E.05, paragraful 30.2E.05.30, majorându-se cu aceeași sumă veniturile din capitolul 36, subcapitol 36.2E.50alte venituri;
c)-se majorează cu suma de 33.000 lei cheltuielile din autofinanțare, conform clasificației bugetare capitolul
87-alte acțiuni economice, subcapitol 87.02.50, paragraful 87.02.50.20, articolul 87.02.50.20.30.30- alte cheltuieli
cu bunuri și servicii;
d)-se majorează cu suma de 10.000 lei cheltuielile bugetului local la capitolul 51-autorități publice, subcapitolul
51.02.03, titlul 20-bunuri și servicii, paragraful 51.02.03.20.01.08-cheltuieli cu poștă, telecomunicații și internet,
diminuându-se cu aceeași sumă cheltuielile din același capitol 51-autorități publice, subcapitolul 51.02.03, titlul
20-bunuri și servicii, paragraful 51.02.03.20.01.30-alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
e)-se diminuează cu suma de 8.400 lei cheltuielile de dezvoltare programe din Fondul Social European,
finanțare externă nerambursabilă, capitolul 58.02.02, majorându-se cu aceeași sumă contribuția proprie a
beneficiarului la proiectul Economie Sociala = Misiune Sociala/128587, în cadrul capitolului 51-autorități publice,
subcapitolul 51.02.03, titlul X - proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile, paragraful cu minus
51.02.03.58.02.02, respectiv paragraful cu plus 51.02.03.58.02.03;
f)-se diminuează cu suma de 50.000 lei cheltuielile de funcționare din cadrul capitolului bugetar 54-alte servicii
publice generale, subcapitolul 54.02.50- rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale, paragraful
54.02.50.81.02.05;
g)-se diminuează cu suma de 50.000 lei cheltuielile de funcționare din cadrul capitolului bugetar 55-tranzacții
privind datoria publică și împrumuturi, subcapitolul 55.02.00-comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor
interne, din care 10.000 lei la paragraful 55.02.00.20.24.02 și 40.000 lei la paragraful 55.02.00.30.01.01-dobânzi
aferente datoriei publice interne directe;
h)-se majorează cu suma de 100.000 lei cheltuielile de funcționare pentru plata asistenților persoanelor cu
handicap și a indemnizaților de însoțitor, din capitolul bugetar 68.02, subcapitol 05, paragraful 02, titlul 10,
articolul 01, alineatul 01, salarii de bază 68.02.05.02.10.01.01 - 33.000 lei, alte drepturi salariale în bani
68.02.05.02.10.01.030 - 42.000 lei și ajutoare sociale în numerar 68.02.05.02.57.02.01 - 25.000 lei;
i)-se majorează cu suma de 120.000 lei veniturile din capitolul 42, subcapitolul 42.02.34-ajutor pentru
încălzirea locuinței și cu aceeași sumă cheltuielile cu ajutoare sociale în numerar din capitolul bugetar 68.02,
subcapitol 15, paragraf 01, titlul 57, articolul 02, alineatul 01, asistență socială;
j)-se diminuează cu suma de 3.000 lei cheltuielile din capitolul 67.02.03.07.20.11-cultură, alte servicii
culturale-cărți, majorându-se cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 67.02.03.07.20.03.30-alte cheltuieli cu
bunuri și servicii, în vederea achiziționării bradului de Crăciun.
Art.2.-(1) Bugetul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr.27/15.04.2021-cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu suma de 74.000 lei pentru
continuarea lucrărilor și finalizarea dotărilor, potrivit legii, la obiectivul «Reabilitare și dotare săli de clasă», sumă
repartizată în titlul XIII-active nefinanciare, art.71.01, alin.71.01.30-alte active fixe.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător valoarea obiectivului de investiții
«Reabilitare și dotare săli de clasă Liceul Teoretic Constantin Angelescu», prevăzut la pct.11 din Programul
principalelor lucrări publice-Anexa nr.3 la H.C.L.nr.27/15.04.2021.
(3) Bugetul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» pe anul în curs, rectificat potrivit alin.(1), este prevăzut
în anexa nr.1.
Art.3.-(1) Numărul burselor care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din U.A.T. Oraș
Ianca pentru semestrul I al anului de învățământ 2021-2022, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local
nr.27/15.04.2021, se actualizează după cum urmează:
Burse de
Burse sociale
Burse de studiu
Burse de merit
performanţă
Unitatea de învăţământ
Nr.
Cuantum
Nr
Cuantum
Nr
Cuantum Nr.
Cuantum
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
Liceul Teoretic
«Constantin Angelescu»
187
100
185
100
Ianca
Liceul Tehnologic
«Nicolae Oncescu»
21
100
66
100
1
200
Ianca

(2) Începând cu semestrul II al anului de învățământ 2021-2022, cuantumul bursei sociale și al bursei de merit
este de 200 lei, al bursei de studiu este de 150 lei și al bursei de performanță este de 500 lei, urmând ca numărul
acestora să fie actualizat odată cu aprobarea bugetului local pe anul 2022.
(3) Stabilirea beneficiarilor se face pe baza Criteriilor generale aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.5576/
2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe baza criteriilor specifice aprobate de consiliile de
administrație ale unităților de învăţământ preuniversitar de stat.
(4) Bursele de merit și de performanță se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi
susţinerii examenului de bacalaureat, al examenului de certificare a calificării profesionale, precum şi pe perioada
pregătirii practice, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinație în bugetul local și în limita maximă a
cuantumului fiecărei burse stabilite potrivit art.3.
(5) Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, cu respectarea prevederilor art.19
din Criteriile generale aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S.nr.5576/2011.
(6) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile art.11 din Hotărârea
Consiliului Local nr.27/15.04.2021 referitoare la aprobarea numărului burselor care se acordă din bugetul local
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, în anul financiar
2021.

Art.4.-(1) În cadrul bugetului Unității de Asistență Medico-Socială pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr.29/15.04.2021, cu modificările și completările ulterioare, se diminuează cu suma de
20.000 lei cheltuielile de personal din Titlul I, alineatul 10.01.01-salarii de bază și se majorează cu aceeași
sumă cheltuielile de personal din Titlul I, alineatul 10.01.30-alte drepturi salariale în bani;
(2) Bugetul Unității de Asistență Medico-Socială pe anul în curs, rectificat potrivit alin.(1), este prevăzut
în anexa nr.2.
Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorul Liceului Teoretic
«Constantin Angelescu», prin serviciile de specialitate din subordine.
Art.6.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Art.7.-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.
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