
 

 

 

 
 
 

                                                              
                                                 H O T Ă R Â R E A   Nr.58 

din 14 octombrie 2021 
 

privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
octombrie 2021 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14 
octombrie 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 Regula-
mentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, potrivit cărora 
președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică; 

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

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Domnul consilier local Ionel MOȘESCU este ales președinte de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Ianca pentru luna octombrie 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,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                SECRETAR GENERAL 
 
        Ionel MOȘESCU                                                                       Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.59 
din 14 octombrie 2021 

 
privind: desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliul de administraţie al Liceului 

Tehnologic «Nicolae Oncescu» și în grupurile de acțiune anti-violență, pentru anii școlari din 

mandatul 2020-2024      

 

      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14 

octombrie 2021; 

      Având în vedere: 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.87/12.11.2020 privind desemnarea reprezentanților 

consiliului local în consiliile de administraţie, în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în 

mediul şcolar și în comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din U.A.T. Oraș Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2020-2024, conform 

căreia pentru consiliul de administrație al Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» a fost 

desemnat un singur consilier local, potrivit metodologiei/structurii în vigoare la acea dată; 

      ►adresa nr.3213/29.09.2021 a  Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» din orașul Ianca, 

prin care se solicită desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliul de administraţie,  ca 

urmare a creșterii numărului de membri ai acestuia potrivit adresei nr.7823/13.08.2021 a 

Inspectoratului Școlar Județean Brăila, în comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei și 

în organismele de prevenire și combatere a violenței; 

      ►dispoziţiile art.96 alin.(2) lit.c) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv ale art.4 alin.(1) lit.c) și art.7 alin.(1) lit.b) din Metodologia-cadru 

de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr.5154/2021; 

      ►dispoziţiile art.5 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art.7 

alin.(1^1), art.56^1 şi ale pct.6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, privind 

violența psihologică, aprobate prin Ordinul M.E.N. nr.4343/2020, conform cărora din grupurile de 

acțiune anti-violență fac parte și reprezentanți ai autorității locale; 
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      ►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. 

      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 ca reprezentanţi ai consiliului local în consiliul de administraţie al 

Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» din orașul Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2020-

2024, consilieri locali Lupu Florea și Mircescu Mircea. 

      (2) Sunt și rămân în vigoare prevederile art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local nr.87/ 

12.11.2020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie, în 

comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar și în comisiile de evaluare şi 

asigurare a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din U.A.T. Oraș Ianca, 

pentru anii școlari din mandatul 2020-2024. 

      Art.2.-(1) Reprezentanții consiliului local în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în 

mediul şcolar, desemnați prin Hotărârea Consiliului Local nr.87/12.11.2020, vor face parte și din 

grupurile de acțiune anti-violență constituite la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de 

stat din orașul Ianca. 

      (2) În lipsa reprezentanților consiliului local pot fi desemnați, prin dispoziție, reprezentanți ai 

autorității executive în grupurile de acțiune anti-violență. 

      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,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                    SECRETAR GENERAL 
 
        Ionel MOȘESCU                                                                               Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.60 
din 14 octombrie 2021 

 
pentru: modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de 
Asistență Medico-Socială din subordinea Consiliului Local al Orașului Ianca       
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14 octombrie 
2021; 

      Având în vedere: 

      ►adresa nr.196/29.09.2021 a Unității de Asistență Medico-Socială Ianca, prin care se solicită 
actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității, în perspectiva obținerii licenței 
de funcționare definitive ca serviciu social; 

      ►dispoziţiile art.2 alin.(1) și art.3 alin.(1) și alin.(3) lit.a) din Normele privind organizarea, 
funcționarea şi finanțarea unităților de asistență medico-sociale, aprobate prin H.G. nr.412/2003, 
respectiv ale art.13 din Instrucţiunile nr.1/507/2003 de aplicare a Normelor, emise în comun de către 
Ministerul Sănătăţii și Ministerul Administraţiei și Internelor; 

      ►dispoziţiile art.2 din H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.12 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.119 și art.136 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările şi 
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.b), 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 și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.82/29.11.2018, se modifică și se completează după cum urmează: 

      1.-Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

      „Art.3.-Unitatea de Asistență Medico-Socială Ianca are rolul de a asigura, la nivel local, aplicarea 
politicilor si strategiilor de asistență medico-socială prin acordarea de servicii de îngrijire, servicii 
medicale, precum și servicii sociale persoanelor vârstnice și bolnavilor cronici în fază terminală, care 
nu au posibilitatea să își asigure nevoile medico-sociale și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.” 

      2.-La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
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      „Art.4.-(2) Standardul minim de calitate aplicabil este în conformitate cu Ordinul M.M.P.S.nr.29/ 
2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în 
comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, Anexa nr.7.” 

      3.-La articolul 5, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins: 

      „p) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;” 

      4.-La articolul 6, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

      „Art.6.-(1) Capacitatea aprobată a Unității de Asistență Medico-Socială Ianca este de 20 locuri. 

      (2) Beneficiarii serviciilor sociale ai Unității de Asistență Medico-Socială Ianca sunt persoane 
vârstnice și bolnavi cronici în fază terminală care necesită temporar sau permanent tratament, 
supraveghere asistare, îngrijire și care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică 
sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile medico-sociale și să își dezvolte propriile 
capacități și competențe pentru integrarea socială.”     

      Art.II.-(1) Regulamentul de organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială, 
actualizat cu modificările și completările aduse potrivit art.I, este prevăzut în anexa la prezenta 
hotărâre, urmând a fi completat corespunzător cu seria și numărul licenței de funcționare, după 
emiterea acesteia. 

       (2) Cu punerea în aplicare a Regulamentului de organizare și funcționare se însărcinează 
directorul Unității de Asistență Medico Socială Ianca. 

      Art.III.- Doamna Cazacu Mirela, consilier local în funcție, se desemnează ca reprezentant al 
consiliului local în consiliul consultativ al Unității de Asistență Medico-Socială, pe perioada exercitării 
mandatului. 

      Art.IV.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Regulamentul de 
organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială Ianca aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.82/29.11.2018. 

      Art.V.-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 
 
        Ionel MOȘESCU                                                                               Alexandru STERIAN 
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                                                   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; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      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. 
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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 65.10.04.02.71.01.30-
alte 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. 
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       Ionel MOȘESCU                                                                           Dorina PREDESCU 
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