
 

 

 

 
 
 

                                                             
                                                H O T Ă R Â R E A  Nr.65 
                                                  din 24 noiembrie 2022 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
noiembrie 2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 
noiembrie 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.96/2020 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;  
 
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Domnul consilier local Florea LUPU este ales președinte de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Ianca pentru luna noiembrie 2022, care va semna hotărârile adoptate în 
această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte documente 
referitoare la 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 
 
         Florea  LUPU                                                                      Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A  Nr.66 

din 24 noiembrie 2022 
 

privind: modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
local al orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/2020, cu modificările și completările 
ulterioare 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 24 
noiembrie 2022;  

      Având în vedere: 

      ►referatul de aprobare al primarului privind necesitatea modificării și completării 
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, pentru a stabili modalitatea de 
invitare și participare la ședințele acestuia a conducătorilor instituțiilor publice cu personalitate 
juridică din subordinea consiliului local, respectiv a șefilor de servicii/compartimente din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului care întocmesc rapoartele de susținere a proiectelor de 
hotărâri, precum și pentru modul de utilizare a echipamentului informatic/instalației de sonorizare 
din sala de ședințe pe timpul luărilor de cuvânt și înregistrării/transmiterii ședințelor pe pagina de 
internet a instituției;  

      ►dispoziţiile art.129 alin.(3) lit.a) și art.138 alin.(2) lit.c) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      ► raportul secretarului general cu propunerile de modificare și completare a regulamentului 
de organizare şi funcţionare a consiliului local, precum şi 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 O.U.G. nr.57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.I.- Regulamentul de organizare  şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat 
prin Hotărârea nr.96/2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

      1.-La articolul 14, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

      „(4) Pentru a acorda asistență de specialitate la avizarea proiectelor de hotărâri aflate 
pe ordinea de zi, președinții comisiilor pot invita șefii serviciilor/compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului care întocmesc rapoartele de susținere a 
proiectelor de hotărâri, precum și alți specialiști din aparatul propriu, inclusiv conducătorii 
instituțiilor publice cu personalitate juridică din subordinea consiliului local. Au dreptul să 
participe la şedinţele comisiei şi iniţiatorii proiectelor de hotărâri.” 
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      2.-La articolul 14, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele 4^1 și 4^2, cu 
următorul cuprins: 
      „(4^1) Prin excepție de la prevederile alin.(4), în vederea clarificării unor aspecte 
referitoare la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, dacă aceasta nu s-a realizat 
în cadrul comisiei, precum și pentru audieri/întrebări/interpelări, conducătorii instituțiilor 
publice cu personalitate juridică din subordinea consiliului local, respectiv șefii serviciilor/ 
compartimentelor din aparatul propriu care întocmesc rapoartele de specialitate,  pot fi 
invitați și la ședințele consiliului local.” 
      „(4^2) Invitația trebuie formulată cu cel puțin o zi înaintea ședinței consiliului local, cu 
precizarea aspectelor/problemelor care  se cer a fi clarificate, precum și nominalizarea 
funcționarului/funcționarilor care să fie invitat/invitați. Prezența acestuia/acestora la 
ședința consiliului local se asigură prin grija primarului orașului Ianca.” 

      3.-La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul 
cuprins:  
      „(5) În situația în care ședința consiliului local se organizează și se desfășoară cu 
prezența fizică a consilierilor locali, acestora le este permisă participarea la ședința 
respectivă prin utilizarea oricăror mijloace electronice, doar în cazul: 
      a) unei boli care a necesitat spitalizarea; 
      b) unei deplasări în străinătate, efectuată pentru reprezentarea consiliului local; 
      c) unor evenimente de forţă majoră, care au condus la imobilizarea consilierului local; 
      d) decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea 
a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv.” 

      4.-La articolul 28, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele 6^1 și 6^2, cu 
următorul cuprins: 
      „(6^1) Consilierul local/primarul/invitatul la ședință care ia cuvântul este obligat să 
utilizeze microfonul, situație în care ceilalți participanți vor menține închise microfoanele 
și nu au dreptul să intervină fără acordul președintelui de ședință.”  
      „(6^2) Președintele de ședință are dreptul să întrerupă microfonul consilierului local/ 
primarului/invitatului care nu respectă prevederile alin.(6^1), iar în procesul verbal al 
ședinței consiliului local nu vor fi reținute intervențiile făcute fără microfon și fără acordul 
președintelui.” 

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

      Art.III.-Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al orașului Ianca aprobat 
prin Hotărârea nr.96/17.12.2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele 
aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial Local, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

      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 
 
         Florea  LUPU                                                                                Alexandru STERIAN 
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                                                       H O T Ă R Â R E A  Nr.67 
                                                         din 24 noiembrie 2022 

 

privind: acordarea unor mandate speciale pentru a vota, în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, aprobarea Actului adițional nr.1/2022 la 

Contractul nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor 

municipale în judeţul Brăila, precum şi a activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice 

în municipiul Brăila 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 

noiembrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►Adresa nr.732/27.10.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, 

prin care se solicită acordarea unui mandat special primarului orașului Ianca pentru a vota în 

Adunarea Generală a Asociației aprobarea Actului adițional nr.1/2022 la Contractul nr.360 din 

07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în 

judeţul Brăila şi a activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în municipiul Brăila; 

      ►Raportul nr.715/24.10.2022 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» 

Brăila, privind fundamentarea/necesitatea încheierii/aprobării unui act adițional la Contractul nr.360 

din 07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în 

judeţul Brăila, precum şi a activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în municipiul 

Brăila, din cadrul proiectului «Sistem de management integrat al deșeurilor în judeţul Brăila»; 

      ►Referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din 

cadrul consiliului local; 

      În temeiul: 

      ►dispozițiilor art.3 alin.(1), art.8 alin.(3) lit.d^2, art.9 alin.(4) lit.c) și art.10 alin.(5), din Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006-republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

      ►dispozițiilor art.6 alin.(1) și (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006-

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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      ►dispozițiilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n), art.132, art.154 alin.(6), art.196 

alin.(1) lit.a) și art.197 alin.(1) și alin.(4) 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 acordă un mandat special domnului primar Fănel George Chiriță, în calitate de 

reprezentant de drept al U.A.T.Oraș Ianca-Delegatar, pentru a vota în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila adoptarea proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Actului adițional nr.1/2022 la Contractul nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii 

activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila, precum şi a activităţii de 

măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în municipiul Brăila, prevăzut în anexa la prezenta 

hotărâre. 

      (2) În situația în care primarul se află în imposibilitatea de a participa la ședința Adunării Generale 

a Asociației în scopul prevăzut la alin.(1), mandatul special va fi dus la îndeplinire de către domnul 

Mircea Mircescu-viceprimarul orașului Ianca. 

      Art.2.-Se acordă un mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» 

Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociației Actul adițional nr.1/2022, prevăzut la art.1. 

      Art.3.-Se acordă un mandat special domnului Francisk-Iulian Chiriac, președintele Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, ca în numele și pe seama Unității Administrativ-

Teritoriale Oraș Ianca să semneze Actul adițional nr.1/2022, după aprobare. 

      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila și publicată 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 
 
         Florea  LUPU                                                                                       Alexandru STERIAN 
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                                                       H O T Ă R Â R E A  Nr.68 
                                                         din 24 noiembrie 2022 

 

privind: acordarea unor mandate speciale pentru a vota, în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, aprobarea Actului adițional nr.2/2022 la 

Contractul nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor 

municipale în judeţul Brăila, precum şi a activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice 

în municipiul Brăila 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 

noiembrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►Adresa nr.845/17.11.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, 

prin care se solicită acordarea unor mandate speciale pentru a vota în Adunarea Generală a 

Asociației aprobarea Actului adițional nr.2/2022 la Contractul nr.360 din 07.06.2022 de delegare a 

gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila şi a activităţii de 

măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în municipiul Brăila, solicitare fundamentată pe: 

      ● Adresa nr.1789-1/25.10.2022 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice, potrivit căreia se impune demararea procedurilor pentru încheierea 

contractului  cu operatorul depozitului privat în cazul localităților din Zona 1 de operare; 

      ● Raportul nr.844/17.11.2022 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» 

Brăila, privind fundamentarea/necesitatea încheierii/aprobării Actului adițional nr.2 la Contractul 

nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale 

în judeţul Brăila, precum şi a activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în 

municipiul Brăila, în sensul ca acesta să intre în vigoare cu data de 1 martie 2023; 

      ►Referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din 

cadrul consiliului local; 

      În temeiul: 
       ►dispozițiilor art.3 alin.(1), art.8 alin.(3) lit.d^2, art.9 alin.(4) lit.c) și art.10 alin.(5), din Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006-republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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      ►dispozițiilor art.6 alin.(1) și (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006-

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►dispozițiilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n), art.132, art.154 alin.(6), art.196 

alin.(1) lit.a) și art.197 alin.(1) și alin.(4) 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 acordă un mandat special domnului primar Fănel George Chiriță, în calitate de 

reprezentant de drept al U.A.T.Oraș Ianca-Delegatar, pentru a vota în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila adoptarea proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Actului adițional nr.2/2022 la Contractul nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii 

activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila, precum şi a activităţii de 

măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în municipiul Brăila, prevăzut în anexa la prezenta 

hotărâre. 

      (2) În situația în care primarul se află în imposibilitatea de a participa la ședința Adunării Generale 

a Asociației în scopul prevăzut la alin.(1), mandatul special va fi dus la îndeplinire de către domnul 

Mircea Mircescu-viceprimarul orașului Ianca. 

      Art.2.-Se acordă un mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» 

Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociației Actul adițional nr.2/2022, prevăzut la art.1. 

      Art.3.-Se acordă un mandat special domnului Francisk-Iulian Chiriac, președintele Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, ca în numele și pe seama Unității Administrativ-

Teritoriale Oraș Ianca să semneze Actul adițional nr.2/2022, după aprobare. 

      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila și publicată 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 
 
         Florea  LUPU                                                                                       Alexandru STERIAN 
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                                                     H O T Ă R Â R E A  Nr.69 
                                                       din 24 noiembrie 2022 

 
privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 noiembrie 
2022; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.32826/03.11.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, potrivit 
căreia în baza H.G.nr.1306/01.11.2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ-
teritoriale, s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, iar orașului Ianca i s-a alocat suma de 250 mii lei pentru plata unor 
cheltuieli curente şi de capital în trimestrul IV al anului în curs; 

      ►raportul nr.20322/08.11.2022 al serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, privind necesitatea/posibilitatea modificării prin dispoziție a bugetului local 
în vederea repartizării sumei alocate de la bugetul de stat pe capitolele de cheltuieli curente și de 
capital deficitare, așa cum s-a motivat anterior alocării acesteia, cu obligația supunerii spre aprobare 
consiliului local;       

      ►adresa nr.2873/07.11.2022 a Spitalului orășenesc Făurei, prin care se solicită alocarea sumei 
de 124 mii lei pentru finanțarea unor lucrări de reparații și racorduri la utilități publice la pavilionul 
Compartimentului de boli cronice din orașul Ianca; 

      ►adresa nr.4620/08.11.2022 a Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», prin care se solicită 
alocarea sumei de 50 mii lei necesară achiziției de mobilier și alte obiecte de inventar, în perspectiva 
autorizării ciclului de învățământ preșcolar la această unitate de învățământ, în concret pentru 
dotarea clădirii care va fi destinată desfășurării activităților pentru grădinița cu program normal și 
prelungit; 

      ►Dispoziția primarului nr.520/08.11.2022 privind modificarea bugetului local pe anul în curs, ca 
urmare a alocării sumei de 250 mii lei din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului 
local, în vederea finanțării unor cheltuieli curente și de capital; 

      ►prevederile art.26 din Hotărârea Consiliului Local nr.8/24.02.2022 pentru aprobarea bugetului 
orașului pe anul în curs, potrivit cărora în intervalul dintre şedinţele consiliului local primarul, în 
calitate de ordonator principal de credite, a fost împuternicit să modifice prin dispoziție bugetul local 
cu sumele alocate sau retrase de la bugetul de stat, dar cu obligația prezentării modificărilor spre 
validare consiliului local la proxima ședință a acestuia; 

      ►rapoartele nr.19755/25.10.2022 și nr.19847/27.10.2022 ale compartimentului de cultură-
sport, privind necesitatea alocării sumei de 15 mii lei pentru achiziția unor materiale în cadrul 
proiectului «Ripostează doar în șah, exprimă-te necondiționat în artă! Fii inteligent și creativ, nu 
violent!», realizat prin acordul de parteneriat între Inspectoratul de Poliție al Județului Brăila, Liceul  
Tehnologic „Nicolae Oncescu” și Primăria Orașului Ianca, respectiv pentru reglementarea valorii 
premiilor acordate antrenorilor, coregrafilor sau profesorilor îndrumători ai sportivilor, artiștilor sau 
elevilor care au obținut medalii la competițiile naționale sau internaționale; 
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      ►raportul nr.20691/18.11.2022 al serviciului financiar-contabil, susținut prin amendamentul 
comisiei economice din cadrul consiliului local, privind necesitatea includerii sumei de 4.506,36 mii 
lei în capitolul 48020203, ca urmare a aprobării cererii de pre-finanțare a proiectului «Investiții în 
infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților 
defavorizate, modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca»; 

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

      ►dispozițiile art.19 alin.(2) și art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

 
      Art.1.-(1) Bugetul orașului Ianca pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/ 
24.02.2022, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează: 

      a)-se diminuează cu suma de 4.000 lei cheltuielile din capitolul 541000100117-indemnizații de 
hrană pentru serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, majorându-se cu aceeași sumă 
cheltuielile din capitolul 541000100130-alte drepturi salariale în bani pentru același serviciu; 

      b)-se diminuează cu suma de 1.000 lei cheltuielile din capitolul 670302100117-indemnizații de 
hrană pentru biblioteca publică orășenească, majorându-se cu suma de 400 lei cheltuielile din 
capitolul 670302100101-salarii de bază, respectiv cu suma de 600 lei cheltuielile din capitolul 
670302100130-alte drepturi salariale în bani, ambele majorări pentru același compartiment; 

      c)-se diminuează cu suma de 50.000 lei cheltuielile din capitolul 680502100101-salarii de bază 
pentru asistență socială  în  caz de invaliditate, majorându-se cu aceeași sumă cheltuielile din 
capitolul 680502100130- alte drepturi salariale în bani pentru același serviciu; 

      d)-se diminuează cu suma de 120.000 lei cheltuielile din capitolul 840303200130-străzi, alte 
bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, majorându-se cheltuielile din următoarele capitole: 

      d^1)-510103200101-autorități executive, furnituri de birou, cu suma de 20.000 lei; 

      d^2)-510103200104-autorități executive, apă, canal și salubritate, cu suma de 20.000 lei; 

      d^3)-510103200109-autorități executive, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, 
cu suma de 30.000 lei; 

      d^4)-510103200130-autorități executive, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, 
cu suma de 20.000 lei; 

      d^5)-510103200530-autorități executive, alte obiecte de inventar, cu suma de 15.000 lei; 

      d^6)-510103203030-autorități executive, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, cu suma de 15.000 
lei; 
      e)-se diminuează cu suma de 4.506.360 lei veniturile din capitolul 48020101-sume primite în 
contul plăților efectuate în anul curent, majorându-se cu aceeași sumă veniturile din capitolul 
48020203-prefinanțare proiect «Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, 
economică și socială a comunităților defavorizate, modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de 
cultură a orașului Ianca». 

      (2) Se aprobă utilizarea sumei de 15.000 lei din capitolul 670330203030-cheltuieli cu bunuri si 
servicii, pentru finanțarea proiectului «Ripostează doar în șah, exprimă-te necondiționat în artă! Fii 
inteligent și creativ, nu violent!», realizat prin acordul de parteneriat între Inspectoratul de Poliție al 
Județului Brăila, Liceul  Tehnologic „Nicolae Oncescu” și Primăria Orașului Ianca. 
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      (3) Se majorează cu suma de 84.000 lei veniturile bugetului local pe anul în curs, din capitolul 
11.02.02-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivel local,  din care 62.000 lei în capitolul 6802200130-asistență socială, alte 
drepturi salariale și 22.000 lei în capitolul 65025901-învățământ, burse școlare. 

      Art.2.-(1) Se validează modificările aduse bugetului local prin Dispoziția primarului nr.520/ 
08.11.2022, după cum urmează: 

      a)-se majorează cu suma de 250.000 lei veniturile bugetului local pe anul în curs, din capitolul 
11.02.06-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local. 

      b)-se majorează cu suma de 250.000 lei cheltuielile bugetului local pe anul în curs, repartizată 
pe următoarele capitole: 

      b^1)-suma de 124.000 lei în capitolul 66025050510146-alte instituții și acțiuni sanitare, transferuri 
din bugetele locale, pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii;  

      b^2)-suma de 50.000 lei în capitolul 65020301200530-învatamant preșcolar, alte obiecte de 
inventar la Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu» din orașul Ianca; 

      b^3)-suma de 16.500 lei în capitolul 840203710130-strazi, alte active fixe, reprezentând taxa pe 
valoarea adăugată aferentă obiectivului de investiții «Servicii de expertiză tehnică și audit energetic 
la 8 blocuri de locuințe colective din orașul Ianca, în vederea eficientizării energetice»; 

      b^4)-suma de 59.500 lei în capitolul 680502570201-asistență socială în  caz de invaliditate, 
ajutoare sociale în numerar.  

      (2) În vederea efectuării transferului sumei prevăzute la alin.(1) lit.b^1), pentru finanțarea unor 
lucrări de reparații și racorduri la utilități publice la pavilionul Compartimentului de boli cronice din 
orașul Ianca, se aprobă Actul adițional nr.1/2022 la Acordul de cooperare încheiat între U.A.T. Oraș 
Ianca, U.A.T. Oraș Făurei și Spitalul orășenesc Făurei, aprobat prin H.C.L. Ianca nr.88/2020 și H.C.L. 
Făurei nr.57/2020, în scopul realizării obiectivului de investiții «Extindere spațiu de primiri urgențe 
cameră de gardă la Compartimentul de boli cronice din orașul Ianca», potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.     

      Art.3.-(1) În vederea utilizării fondurilor alocate în bugetul local pentru premierea sportivilor și 
antrenorilor, elevilor și profesorilor, precum și artiștilor și coregrafilor care au obținut/obțin medalii la 
diferite competiții naționale și internaționale, valoarea premiilor acordate antrenorilor, profesorilor 
îndrumători sau coregrafilor se stabilește în cuantum de 50% din valoarea celui mai mare premiu 
acordat sportivilor, elevilor sau artiștilor, după caz, la competiția respectivă.   

      (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile art.5 
alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.49/2022. 

      Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca și 
conducătorii instituțiilor publice beneficiare, prin serviciile de specialitate din subordine, care vor 
opera rectificările în bugetele proprii potrivit art.1-2.    

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

      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 
 
         Florea  LUPU                                                                                        Alexandru STERIAN 
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     H O T Ă R Â R E A  Nr.70 
            din 24 noiembrie 2022 

 
privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcţiei Serviciilor 
Publice din subordinea Consiliului Local al Oraşului Ianca 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  pe data de 24 
noiembrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►raportul nr.695/07.11.2022 al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului 
Local Ianca, privind necesitatea rectificării bugetului acestei instituții pe anul 2022, ca urmare 
a încheierii activității de colectare a deșeurilor menajere începând cu luna ianuarie 2023, pe 
fondul preluării acestei activități de către operatorul unic ales în cadrul proiectului «Sistem de 
management integrat al deșeurilor» în judeţul Brăila; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(2) lit.b) din Legea finanţelor publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.9/24.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2022 al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local al 
Oraşului Ianca; 

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

      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 şi 
completările ulterioare; 
 
                                                         H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Direcţiei Serviciilor Publice din 
subordinea Consiliului Local al Orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.9/24.02.2022, se rectifică după cum urmează: 

      a.-veniturile din capitolul 33.10.08-prestări servicii și taxe speciale de salubrizare, se 
majorează cu suma de 275.000 lei; 

      b.-cheltuielile din secțiunea de funcționare se majorează cu suma de 275.000 lei, din care 
130.000 lei în capitolul 20.01.05-carburanți și lubrifianți și 145.000 lei în capitolul 20.01.09-
materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional. 

      (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Direcţiei Serviciilor Publice, rectificat 
potrivit alin.(1), este prevăzut în anexa nr.1. 
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      (3) Planul achizițiilor publice al Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2022 (anexa nr.4 la 
H.C.L.nr.9/2022), actualizat ca urmare a influențelor aprobate potrivit alin.(1) lit.b), este 
prevăzut în anexa nr.2. 

      Art.2.-Pe data prezentei hotărâri se modifică corespunzător bugetul orașului Ianca pe anul 
în curs, cu influențele aprobate potrivit art.1. 

      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorul 
Direcţiei Serviciilor Publice, prin serviciile de specialitate din subordine, care vor opera 
corespunzător rectificările în bugetele proprii. 

      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. 

      Art.5.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. 
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                 SECRETAR  GENERAL 
 
         Florea  LUPU                                                                             Alexandru STERIAN 
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                                                           H O T Ă R Â R E A   Nr.71 
                                                              din 24 noiembrie 2022 

 
privind: trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea consiliului local a unui teren situat în orașul 
Ianca, str.Teilor nr.36, precum și concesionarea acestuia proprietarului construcțiilor existente pe acest teren 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 noiembrie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►cererea nr.19928/28.10.2022 a domnului Sterpu Daniel, cu domiciliul în orașul Ianca, str.Teilor nr.36, 
județul Brăila, prin care a solicitat concesionarea terenului în suprafață de 1.276 mp, aferent casei de locuit 
și anexelor gospodărești, curții și grădinii din jurul acestora aflate în proprietatea petentului, cumpărate de la 
stat potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr.4902/18.12.2000; 
      ►raportul serviciului de urbanism-cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, potrivit 
căruia terenul în cauză nu figurează înscris în evidențele imobiliare ale primăriei, astfel că se impune trecerea 
acestuia în proprietatea orașului și în administrarea consiliului local, pentru a putea fi ulterior concesionat; 
      ►dispoziţiile art.36 alin.(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.129 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 
intravilan în suprafață de 1.276 mp, situat în orașul Ianca, str.Teilor nr.36, cvartal 10, parcela 392. 

      (2) Terenul este identificat prin planul de amplasament și delimitare anexat la prezenta hotărâre, 
urmând a fi înscris în cartea funciară a orașului sub regimul prevăzut la alin.(1). 

      (3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător Inventarul bunurilor 
aparținând domeniului privat al orașului administrat de consiliul local, urmând a fi concesionat proprietarului 
construcțiilor existente pe acest teren, potrivit documentației-cadru pentru închirierea/concesionarea unor 
terenuri din domeniul public sau privat al orașului administrat de consiliul local, aprobată prin H.C.L.Nr.2/ 
30.01.2020. 

      (4) Stabilirea valorii de inventar a terenului se realizează de către un expert evaluator autorizat. 

      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciul de urbanism 
și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  

      Art.3.-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.g) din O.U.G. nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                             SECRETAR  GENERAL 
 
         Florea  LUPU                                                                                                      Alexandru STERIAN 
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                                                        H O T Ă R Â R E A  Nr.72 
                                                          din 24 noiembrie 2022 

 
privind: aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului în suprafață de 15.873 mp, liber de construcții, 
situat în intravilanul satului Plopu, Cvartal 26, Parcela 461, precum și constituirea dreptului de acces 
asupra lotului nr.1 în suprafață de 225 mp în favoarea S.C. RCS & RDS S.A., pentru modernizarea 
și dezvoltarea rețelei de comunicații electronice la nivelul satului Plopu 

       
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 noiembrie 
2022; 
      Având în vedere: 

      ►adresa nr.9334/18.08.2022 a S.C. RCS & RDS S.A., la care s-a revenit cu adresa nr.13601/ 
23.11.2022, prin care se solicită constituirea dreptului de acces asupra unui teren în suprafață de 
225 mp situat în intravilanul satului Plopu, Cvartal 26, Parcela 461, în vederea modernizării și 
dezvoltării rețelei de comunicații electronice, respectiv pentru amplasarea un pilon de comunicații 
mobile 3/4G, solicitare fundamentată pe: 

      -dispoziţiile art.10 alin.(1) din O.U.G.nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată prin 
Legea nr.140/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

      -dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a), art.3 alin.(3), art.5 și art.12 din Legea nr.159/2016 privind regimul 
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările ulterioare; 

      ►raportul nr.20812/23.11.2022 al serviciului de urbanism-cadastru, potrivit căruia terenul 
solicitat face parte din suprafața totală de 15.873 mp din domeniul privat al orașului Ianca, înscrisă 
în Cartea Funciară nr.83295, fapt care impune dezlipirea acesteia în două loturi conform Referatului 
de admitere nr.48275/22.11.2022 al Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Făurei; 

      ►dispoziţiile art.25 alin.(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996-republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.23 lit.e), art.132 alin.(1), 
art.134 și art.135 alin.(1) lit.a) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară nr.700/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

      În temeiul prevederilor art.129 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 dezlipirea în două loturi a terenului în suprafață de 15.873 mp, liber de 
construcții, din domeniul privat al orașului Ianca, situat în intravilanul satului Plopu, Cvartal 26, 
Parcela 461, înscris în Cartea Funciară nr.83295, conform Referatului nr.48275/22.11.2022 al 
Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Făurei, astfel:                                          
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      a)-Lotul 1, având suprafața de 225 mp, Cvartal 26, Parcela 461/1, identificat cu Numărul 
Cadastral 83302; 

      b)- Lotul 2, având suprafața de 15.648 mp, Cvartal 26, Parcela 461/2, identificat cu Numărul 
Cadastral 83303. 

      (2) Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului în formă autentică, precum și finalizarea 
lucrării cadastrale de dezlipire potrivit alin.(1), cad în sarcina S.C. RCS & RDS S.A. 

      Art.2.-Se constituie dreptul de acces asupra terenului-Lotul 1 în suprafață de 225 mp, inclusiv 
asupra drumului către amplasament, în favoarea S.C. RCS & RDS S.A.-cu sediul în municipiul 
București, str. Dr.Staicovici nr.75, Sector 5, având Numărul de Ordine în Registrul Comerțului 
J40/12278/1994 și Codul Unic de Înregistrare RO5888716, în vederea amplasării unui pilon de 
comunicații mobile 3/4G, necesar modernizării și dezvoltării rețelei de comunicații electronice în satul 
Plopu. 

      Art.3.-(1) Se aprobă contractul-cadru pentru constituirea dreptului de acces pe proprietatea 
orașului Ianca, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații 
electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      (2) Durata contractului este de 15 ani, cu drept de prelungire prin act adițional, cu acordul 
prealabil al Consiliului Local Ianca. Predarea amplasamentului către Operator se realizează ulterior 
autentificării contractului de dezlipire. 

      (3) Tariful pentru exercitarea dreptului de acces se stabilește în cuantum de 700 euro/an, care 
se va achita la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului pe teren, în lei, la cursul 
oficial din ziua plății.  

      (4) Pentru neplata în termen a tarifului se datorează penalități de întârziere potrivit legii pentru 
creanțele bugetare locale. 

      Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului, care se 
împuternicește să semneze contractul de dezlipire în formă autentică a terenului, precum și 
contractul privind constituirea dreptul de acces. 

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

      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 
 
         Florea  LUPU                                                                                        Alexandru STERIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H.C.L.Nr.72/24.11.2022                                                                                                             Pagina 2 din 2 


	HCL 65-Președinte de ședință.pdf (p.1)
	HCL 66-Regulament CL.pdf (p.2-3)
	HCL 67-Mandate speciale Aad 1.pdf (p.4-5)
	HCL 68-Mandate speciale Aad 2.pdf (p.6-7)
	HCL 69-Rectificare buget local.pdf (p.8-10)
	HCL 70-Rectificare buget DSP 2022.pdf (p.11-12)
	HCL 71-Teren Sterpu Daniel.pdf (p.13)
	HCL 72-Dezlipire  teren și acces RCS&RDS.pdf (p.14-15)

