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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

H O T Ă R Â R E A Nr.67
din 27 septembrie 2018

PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
privind: alegerea preşedintelui
de şedinţă
a Consiliului local
al oraşului Ianca din data de
27 septembrie 2018.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
27 septembrie 2018;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local Ștefan Marcel MITREA este ales preşedinte de şedinţă
a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 27 septembrie 2018, care va semna
hotărârile aprobate în această ședință, procesul verbal al ședinței, 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 celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice
a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Ștefan Marcel MITREA

Alexandru STERIAN
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JUDEȚUL BRĂILA
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.68
din 27 septembrie 2018
privind: însușirea Inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă și
de canalizare, aprobarea apartenenței
la domeniul
public alIANCA
orașului Ianca a bunurilor de retur
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
inventariate, precum și aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului a
unor bunuri aferente sistemului public de alimentare cu apă.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
septembrie 2018;
Având în vedere:
►Adresa nr.820/23.08.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea, prin
care se solicită adoptarea hotărârii pentru îndeplinirea măsurilor stabilite prin Procesul verbal
de inventariere a bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;
►Adresa nr.23903/09.08.2018 a S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.,
prin care s-au comunicat:
-Procesul verbal de inventariere nr.17795/21930/23.07.2018, cu Anexele ca parte
integrantă, încheiat de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului și
Delegatarului;
-Procesul verbal de inventariere nr.17796/21931/23.07.2018, încheiat de către Comisia
Centrală de Inventariere a Operatorului și Delegatarului;
-Raportul anual la 31.12.2017 asupra Inventarului Bunurilor de Retur aferente sistemului
de alimentare cu apă al orașului Ianca, înregistrat la Operator sub nr.21932 din 23.07.2018;
►dispoziţiile art.4, art.8 alin.(1), art.21 alin.(1) şi art.22 din Legea nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. VI,
art. VII şi art. X din Anexa nr.1 a H.G.nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al localităților;
►prevederile pct.1-lit.c) din Normele metodologice pentru înregistrarea în contabilitate a
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale,
aprobate prin H.G.nr.1031/1999, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.2 din O.M.F.P.nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor şi capitalurilor proprii,
coroborate cu prevederile art.7 din Legea contabilității nr.82/1991-republicată;
►prevederile art.10 alin.(3)-Inventarul Bunurilor de Retur din Titlul I-Dispoziții Generale
privind Delegarea, Capitolul II-Bunurile delegării, al Contractului de Delegare a Gestiunii
nr.670/10.09.2009, actualizat în luna iulie 2018, referitoare la stabilirea în timpul inventarierii
a bunurilor care pot fi menținute în exploatare după expirarea duratei tehnice de viață;
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►prevederile art.7 lit.m) și n) din Capitolul VI - Lista Anexelor, Titlul II - Sistemul financiar
contabil, ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670/10.09.2009 - actualizat în luna iulie
2018;
►Referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.63 alin.(5) lit.d) și art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- (1) Se însușește Inventarul bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu
apă și de canalizare al U.A.T. Orașul Ianca, conform Procesului verbal de inventariere
nr.17795/21930/2018 - Anexele nr.1 – Apa, nr.2 – Canalizare, nr.3 – Apa, nr.11 – Apa, nr.12
– Canalizare, nr.13 – Apa, nr.19 – Apa și nr.23 – Documentație tehnică - parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Procesul verbal de inventariere nr.17795/21930/2018, cu Anexele ca parte integrantă,
se constituie ca Anexă la Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670
din 10.09.2009 - actualizat în luna iulie 2018.
Art.2.- (1) Se aprobă apartenența la domeniul public al orașului Ianca a bunurilor de retur
aferente sistemului public de alimentare cu apă, conform Listei de Inventar-Anexa nr.1 Apa
la Procesul verbal de inventariere nr.17795/21930/2018.
(2) Se aprobă apartenența la domeniul public al orașului Ianca a bunurilor de retur
aferente sistemului public de canalizare, conform Listei de Inventar-Anexa nr.2 Canalizare la
Procesul verbal de inventariere nr.17795/21930/2018.
Art.3.-Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului Ianca a
bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă înscrise în Anexa nr.3 Apa
la Procesul verbal de inventariere nr.17795/21930/2018.
Art.4.-Operatorul și Delegatarul vor actualiza și vor pune în acord evidența contabilă a
bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al U.A.T. Orașul
Ianca, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi comunicată de îndată Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila și Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea
Brăila S.A. şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija secretarului orașului.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Ștefan Marcel MITREA

Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.68/27.09.2018
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
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COMISIA LOCALĂ
H O DE
T ĂFOND
R Â R FUNCIAR
E A Nr.69 PRIMAPRIMA
din 27 septembrie 2018

pentru: stabilirea amplasamentului și edificarea soclului monumentului ‹‹Hora Unirii››, realizat
în cadrul activităților de aniversare a Centenarului României.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
septembrie 2018;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.36/29.03.2018 privind asocierea Orașului Ianca, prin
Consiliul Local, cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean, pentru organizarea Simpozionului
Național de Sculptură Monumentală ‹‹Nicăpetre››, ediția a-III-a, în perioada 6 august-15
septembrie 2018.
►obligațiile asumate de Consiliul Local al Orașului Ianca, prevăzute la pct.2.3 din
Acordul de asociere, în privința finanțării cheltuielilor pentru stabilirea amplasamentului și
edificarea soclului monumentului;
►acordul mutual dintre reprezentanții localităților asociate, de la finalul Simpozionului
Național de Sculptură Monumentală ‹‹Nicăpetre›› din data de 13 septembrie 2018, potrivit
căruia Orașului Ianca i-a revenit monumentul intitulat ‹‹Hora Unirii››, respectându-se astfel și
dorința autoarei proiectului-sculptorița Ana Maria Negară, o lucrare ce duce cu gândul la o
floare cu petale deschise, concepută în ideea de captator şi emițător de energie pozitivă, o
horă a unirii celor patru elemente definitorii: apă, foc, aer şi pământ;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru cu
planul de amplasament al monumentului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din
cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Monumentul ‹‹Hora Unirii››, realizat în cadrul Simpozionului Național de
Sculptură Monumentală ‹‹Nicăpetre››, ediția a-III-a, în perioada 6 august-15 septembrie
2018, dedicat aniversării Centenarului României, se amplasează pe esplanada din zona
Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, vis-a-vis de Monumentul Eroilor din fața Casei de
cultură „Ion Theodorescu Sion„.
(2) Terenul face parte din domeniului public al orașului Ianca și este identificat prin
Planul de situație și detaliere anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2.-(1) Se aprobă edificarea soclului monumentului ‹‹HORA UNIRII››, din bloc de
marmură de Rușchița-portocal, având dimensiunile L = 270 cm, l = 100 cm și H = 35 cm.
(2) Finanțarea cheltuielilor pentru edificarea soclului și amplasarea monumentului se
asigură din bugetul local, capitolul 672A0306710130-cultură, în limita sumei de 15.000 lei.
(3) Monumentul și zona de protecție a acestuia vor fi evidențiate în noul Plan Urbanistic
General al Orașului Ianca.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului,
care va întreprinde demersurile la Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru clasarea
ca monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, potrivit Legii nr.422/2001republicată, privind protejarea monumentelor istorice.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Ștefan Marcel MITREA

Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.69/27.09.2018
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.70
din 27 septembrie 2018

privind: închirierea temporară a unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca administrat de consiliul local
Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, în vederea realizării proiectelor ‹‹Înlocuire
conductă țiței Parc 2-Parc 4 Oprișenești›› și ‹‹Colector Sonda 546 Oprișenești››.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 septembrie 2018;
Având în vedere:
►adresele nr.2973 și 2974/05.09.2018 ale Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud,
prin care se solicită atribuirea dreptului de folosință asupra unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca în vederea
realizării proiectelor ‹‹Înlocuire conductă țiței Parc 2-Parc 4 Oprișenești›› și ‹‹Colector Sonda 546 Oprișenești››;
►Hotărârea Guvernului României nr.903/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de
exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului
"Petrom" - S.A. Bucureşti, unde la anexa 92 se află şi perimetrul Oprişeneşti, la care termenul de exploatare a fost
prelungit prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, potrivit scrisorii nr.2000176/29.02.2012 a Agenţiei Naţionale pentru
Resurse Minerale;
►dispoziţiile art.6 lit.c) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cu planurile de situaţie ale terenului, caietul de sarcini și studiul de oportunitate, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art. 123 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă închirierea temporară a unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca administrat de
consiliul local Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, după cum urmează:
a)-teren în suprafață totală de 1.585 mp situat în extravilanul satului Oprişeneşti, Tarlaua 163-Parcela 17633, în
vederea realizării proiectului ‹‹Înlocuire conductă țiței Parc 2-Parc 4 Oprișenești››;
b)-teren în suprafață totală de 538 mp, reprezentând subtraversări ale drumurilor de exploatare de pe traseul
conductei, situat în extravilanul satului Oprişeneşti, Tarlaua 165, în vederea realizării proiectului ‹‹Colector Sonda 546
Oprișenești››.
(2) Terenurile, care sunt identificate prin planurile de situaţie anexate-parte integrantă din prezenta hotărâre, se
închiriază pe o perioadă de 2 ani, cu o chirie de 2,85 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren.
(3) Chiria se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru
plata impozitului pe teren, iar taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare. Chiria și taxa pe
teren se pot plăti și anticipat.
(4) Cheltuielile ocazionate de aducerea terenurilor la forma inițială, la sfârşitul perioadei de închiriere, cad în sarcina
Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de urbanism
şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija secretarului orașului.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Ștefan Marcel MITREA

Alexandru STERIAN
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COMISIA LOCALĂ
H O TDE
Ă RFOND
Â R E FUNCIAR
A Nr.71 PRIMAPRIMA
din 27 septembrie 2018
privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018.

PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Consiliul local al oraşului
Ianca, judeţul
Brăila, întrunit
în şedinţă ordinară la data de 27
septembrie 2018;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.27 din O.U.G. nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2018, coroborate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►adresa nr.52883/11.09.2018 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila,
potrivit căreia prin Decizia nr.11/11.09.2018 a fost modificată repartizarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
localităților, cu influențe pozitive asupra bugetului local pe anul în curs;
►adresa nr.5887/18.09.2018 a Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, privind
necesitatea rectificării bugetului acestuia începând cu luna septembrie a anului în curs, ca
urmare a intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local nr.40/2018 pentru reorganizarea
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. oraşul Ianca
pentru anul şcolar 2018-2019, prin care Şcoala Gimnazială Plopu a fost arondată acestui
liceu și de la care trebuie preluat activul și pasivul la existent la data de 30 august 2018;
►adresa nr.3439/18.09.2018 a Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca prin care
se solicită ca o parte din suma alocată de la bugetul local și neutilizată/economisită la lucrările
de reabilitare a iluminatului public din curtea liceului, să fie redistribuită/utilizată pentru
dotarea cu calculatoare a laboratorului de informatică;
►necesitatea alocării fondurilor pentru co/finanțarea unor obiective de investiții aflate în
derulare, precum și necesitatea alocării unor fonduri sau redistribuirii unor cheltuieli în
vederea asigurării finanțării activităților din secțiunea de funcționare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil cu soluțiile de
repartizare/redistribuire a sumelor conform necesității de rectificare a bugetului local, precum
și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr.11/15.02.2018-cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după
cum urmează:
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a)-veniturile bugetului local se majorează cu suma cu suma totală de 631.000 lei, din care:
a.1)-3.000 lei sumă defalcată din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul orașului, conform clasificației bugetare 11.2A.02;
a.2)-173.000 lei sumă alocată din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetului local, conform clasificației bugetare 04.02A.04;
a.3)-452.000 lei sumă defalcată din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetului locale conform clasificației bugetare 11.2A.06;
a.4)-3.000 lei sumă încasată din sponsorizări, conform clasificației bugetare 37.01.00;
b)-cheltuielile bugetului local se majorează cu suma cu suma totală de 631.000 lei, din
care în secțiunea de funcționare:
b.1)-3.000 lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în
învățământul de masă, conform clasificației bugetare 652A570201;
b.2)-60.000 lei la capitolul mediu-salubritate, apă-canal, conform clasificației bugetare
742A0501200104;
b.3)-200.000 lei la capitolul transporturi-reparații străzi, alte bunuri și servicii pentru
întreținere și funcționare, conform clasificației bugetare 842A0303200130;
b.4)-50.000 lei la capitolul autorități publice-apă, canal și salubritate, conform clasificației
bugetare 512A0103200104,;
b.5)-15.000 lei la capitolul autorități publice-transport medici, conform clasificației
bugetare 512A0103200107;
b.6)-15.000 lei la capitolul autorități publice-cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate
din acțiuni în reprezentarea intereselor orașului, conform
clasificației bugetare
512A01032024;
b.7)-5.000 lei la capitolul autorități publice-cheltuieli cu reclamă și publicitate, conform
clasificației bugetare 512A0103203001;
b.8)-30.000 lei la capitolul autorități publice-cheltuieli cu bunuri și servicii, conform
clasificației bugetare 512A0103203030;
b.9)-60.000 lei la capitolul autorități publice-alte bunuri și servicii pentru întreținere și
funcționare, conform clasificației bugetare 512A0103200130;
b.10)-54.000 lei la capitolul poliția locală-alte drepturi salariale în bani, conform clasificației
bugetare 612A0304100130;
b.11)-10.000 lei la capitolul cultură-sport, pentru igienizare, materiale și prestări de servicii
cu caracter funcțional, conform clasificației bugetare 672A0501200109;
b.12)-25.000 lei la capitolul cultură-biblioteci, pentru igienizare, materiale și prestări de
servicii cu caracter funcțional, conform clasificației bugetare 672A0302200109;
b.13)-5.000 lei la capitolul cultură-casa de cultura, publicații și cărți, conform clasificației
bugetare 672A03062011;
b.14)-6.000 lei la capitolul sănătate-salarii de bază, conform clasificației bugetare
662A50100101;
b.15)-3.000 lei la capitolul cultură-alte cheltuieli cu bunuri și servicii, pentru finanțarea
activităților cultural artistice dedicate Zilelor Orașului Ianca, conform clasificației bugetare
672A0330203030;
b.16)-90.000 lei în secțiunea de dezvoltare, pentru reabilitarea iluminatului public în satul
Plopu, la capitolul locuințe, servicii și dezvoltare rurală, alte servicii în domeniul locuințelor,
serviciilor și dezvoltării comunale, conform clasificației bugetare 702A50710130;
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c)-la capitolul bugetar învățământ-652A710130, se diminuează cu suma de 90.000 lei
cheltuielile aferente obiectivului de investiții ‹‹Reabilitare iluminat public curte interioară Liceul
Tehnologic Nicolae Oncescu Ianca›› și se alocă/utilizează aceeași sumă pentru dotarea cu
calculatoare a laboratorului de informatică din cadrul liceului, obiectiv care se înscrie ca atare
în lista de investiții pe anul în curs;
d)-se diminuează cu suma de 70.000 lei cheltuielile aferente obiectivului de investiții
‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII corp 1904, în vederea realizării
unui așezământ cultural în satul Plopu›› din capitolul bugetar 672A0307710130 și se alocă
aceeași sumă pentru proiectul ‹‹Revitalizarea fizică, economică și socială a comunității
defavorizate-obiectiv de investiții parcul orășenesc›› din capitolul bugetar 672A0306710130;
e)-se diminuează cu suma de 15.000 lei cheltuielile aferente obiectivului de investiții
‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII corp 1904, în vederea realizării
unui așezământ cultural în satul Plopu›› din capitolul bugetar 672A0307710130 și se alocă
aceeași sumă pentru amplasamentul și edificarea soclului monumentului ‹‹HORA UNIRII››,
dedicat CENTENARULUI ROMÂNIEI, din capitolul bugetar 672A0306710130-cultură;
f)-în trimestrul IV al exercițiului bugetar curent se pot acorda, prin dispoziția primarului,
premii de excelență în limita a 800 lei brut/salariat, personalului care a participat direct la
obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției, cu încadrarea în cheltuielile de
personal existente în capitolele bugetare aferente;
g)-în trimestrul IV al exercițiului bugetar curent se pot acorda voucherele de vacanță
asistenților personali ai persoanelor cu handicap, potrivit legii, cu încadrarea în sumele
alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile de personal din capitolele bugetare aferente.
Art.2.-(1) Bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul în curs,
rectificat ca urmare a reorganizării reţelei şcolare începând cu anul de învățământ 2018-2019,
prin care Şcoala Gimnazială Plopu a fost arondată acestui liceu, este prevăzut în Anexele
nr.1 și 2.
(2) Execuția bugetară a Şcolii Gimnaziale Plopu la data de 31 august 2018, este
prevăzută în Anexa nr.3.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează primarul și directorii
unităților de învățământ, prin serviciile financiar-contabile din subordine, care vor opera
modificările în bugetele proprii potrivit prevederilor art.1-2.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului.
Art.5.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Ștefan Marcel MITREA

Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.71/27.09.2018
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H O T Ă R Â R E A Nr.72
din 27 septembrie 2018

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

privind: modificarea și completarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul U.A.T. Oraș Ianca.
Consiliul local al orașului Ianca, judeţul Braila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 septembrie 2018;
Având în vedere:
►dispozițiile art.2 din Ordinul nr.233/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
►Hotărârea Consiliului Local nr.73/28.09.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, document strategic conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
și companiilor în oraș și în împrejurimile acestuia, util în promovarea proiectelor de dezvoltare locală,
indiferent de sursa de finanțare a acestora, pentru o îmbunătățire a calității vieții;
►raportul compartimentului de proiecte cu finanțare nerambursabilă din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, privind necesitatea modificării și completării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul
U.A.T.Oraș Ianca, necesitate desprinsă în urma evaluării cererii de finanțare de către experții Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila;
►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.e), 45 alin.(2) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/ 2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Planul de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.73/
28.09.2017, se modifică și se completează după cum urmează:
a)-Managementului traficului, Zonele cu nivel ridicat de complexitate, precum și Structura inter-modală și
operațiunile urbane necesare, se modifică și vor avea conținutul potrivit subpunctelor 2.5, 2.6 și 2.7 din cadrul
Planului de acțiune;
b)-Planul de acțiune se completează cu subpunctul 2.8-Aspecte instituționale.
(2) Planul de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, actualizat cu modificările și
completările potrivit alin.(1), este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului orașului.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Ștefan Marcel MITREA

Alexandru STERIAN

