
H O T Ă R Â R E A   Nr.60
din 26 septembrie 2019

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
26 septembrie 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
26 septembrie 2019;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;
►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.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin
O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Domnul consilier local Viorel CIUCAȘU este ales preşedinte de şedinţă al
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 26 septembrie 2019, care va semna
hotărârile adoptate 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 orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.123 alin.(1) și art.139
alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/ 2019-privind Codul administrativ.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.61
din 26 septembrie 2019

privind: constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcție al domnului Racu
Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, consilier local ales
pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie
2019;

Având în vedere:
►demisia domnului Racu Ștefan din calitatea de consilier local în funcție, ales în cadrul

Consiliului local al orașului Ianca la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pe lista Partidului Social
Democrat, înregistrată la Primăria orașului Ianca sub nr.17475/06.09.2019;

►dispoziţiile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(6) teza I, alin.(7) teza I, alin.(10) și alin.(17) teza I din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.
nr.63/2019;

►referatul constatator comun al primarului și secretarului orașului, precum şi raportul 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, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Consiliul local al oraşului Ianca constată încetarea de drept a mandatului de consilier
local în funcţie al domnului Racu Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare
a demisiei din data de 6 septembrie 2019.

(2) Consiliul al oraşului Ianca constată vacantarea locului de consilier local ocupat de domnul
Racu Ștefan, urmând a se valida mandatul de consilier local în funcţie al următorului supleant declarat
ales pe lista de candidați a Partidului Social Democrat-Organizația Județeană Brăila, potrivit
prevederilor art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, coroborate cu dispozițiile art.602 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) și alin.(6) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.62
din 26 septembrie 2019

privind: validarea mandatului de consilier local în funcție al domnului Ungureanu Cătălin în cadrul Consiliului
Local al Orașului Ianca, următorul consilier local supleant declarat ales la alegerile locale din data de 5 iunie
2016 pe lista Partidului Social Democrat.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2019;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.61/26.09.2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de

consilier local în funcţie al domnului Racu Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca
urmare a demisiei, precum şi declararea locului vacant;

►dispoziţiile art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, coroborate cu dispozițiile art.602 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin
O.U.G.nr.63/2019;

►adresa nr.188/13.09.2019 a Partidului Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Brăila, prin care se
confirmă apartenența politică și se solicită validarea mandatului de consilier local în funcţie al domnului
Ungureanu Cătălin, următorul consilier local supleant declarat ales pe lista acestui partid la alegerile locale
din data de 5 iunie 2016;

►tabelul cu propuneri de candidaturi pentru funcţia de consilier local al Partidului Social Democrat-
Organizaţia Judeţeană Brăila, înregistrat la nr.12/19.04.2016 de către Circumscripţia nr.3 Ianca, precum şi
Hotărârea Consiliului Local nr.35/27.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali, potrivit cărora
ultimul mandat de consilier în funcţie validat de pe lista acestui partid este cel al domnului Sterpu George,
iar următorul candidat care nu a obţinut mandatul de consilier local în funcţie, fiind declarat ales consilier
supleant pe această listă la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, este domnul Ungureanu Cătălin;

►referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în
cadrul Consiliului local al oraşului Ianca la alegerile locale din 5 iunie 2016;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(6) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Începând cu data prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local în funcţie al domnului
Ungureanu Cătălin în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca, urmând a face parte din comisia de specialitate
nr.3 pentru muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale,  culte, învăţământ, sănătate, familie, protecţie
copii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) și alin.(6) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.63
din 26 septembrie 2019

privind: propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar al
Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, din spațiu de învățământ în spațiu necesar înființării
serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››, prevăzute în
Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie
2019;

Ținând cont de observațiile din adresa nr.9278/31.07.2019 a Direcției Patrimoniu și Investiții din
cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, făcute la solicitarea noastră de obținere a avizului conform
prin adresa nr.15274/24.06.2019, transmisă în baza Hotărârii Consiliului Local nr.18/28.03.2019 de
schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin
Angelescu›› din orașul Ianca, în scopul înființării unor servicii sociale din gama celor prevăzute în
Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015;

Faptul că pe terenul în suprafață de 3.135 mp, propus a i se schimba destinația odată cu clădirea
fostului internat, se află și construcțiile notate în Cartea Funciară cu C5 și C6 în care a funcționat
centrala termică cu anexa acesteia, dezafectate și propuse spre demolare, ceea ce presupune
efectuarea unor expertize tehnice în vederea obținerii avizului conform necesar desființării lor;

Pentru că toate aceste demersuri ar întârzia nepermis de mult procedurile de înființare a serviciilor
sociale, promovarea unor proiecte de finanțare nerambursabilă și elaborarea bugetului local pe anul
viitor pentru alocarea fondurilor de cofinanțare necesare reabilitării și dotării clădirii, se impune
reducerea suprafeței de teren aferente obiectivului la 1.553 mp, care să excludă de la avizare în
această etapă construcțiile C5 și C6, urmând ca acestea să facă obiectul unei acțiuni separate;

Deoarece pe raza orașului Ianca nu mai există și nu mai dispunem de un alt imobil adecvat
scopului propus, pentru faptul că internatul nu mai este utilizat de peste 4 ani și se află într-o continuă
stare de degradare, iar costurile pentru lucrările de reabilitare a acestei construcții sunt cu mult sub
cele necesare construirii uneia noi, coroborate cu alte cheltuieli inutile pentru conservarea clădirii,
susținem ferm soluția schimbării destinației acestui imobil; .
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Din aceste considerente și având în vedere:
►Decizia nr.2042/28.09.2018 a Ministrului Muncii și Justiției Sociale pentru emiterea

Certificatului seria AF-Nr.005903/28.09.2018, privind acreditarea Primăriei orașului Ianca-Direcția de
asistență socială ca furnizor de servicii sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 pentru
asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

►faptul că în procesul de acreditare, conform prevederilor art.8 alin.(6) lit.c) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 aprobate prin H.G.nr.118/2014, furnizorul acreditat este
obligat ca în maxim 3 ani de la data emiterii certificatului, sub sancțiunea retragerii acreditării, să
înființeze și să acorde noi servicii sociale cu licență de funcționare din gama celor prevăzute în
Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015;

►pentru necesitatea respectării angajamentul dat și implicit a menținerii acreditării, se propune
înființarea serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››, cu
scopul principal de a acorda îngrijire și asistență pentru persoanele vârstnice, pentru persoanele fără
adăpost sau pentru copiii străzii, prin următoarele activități/servicii principale: educare, reintegrare
familială şi comunitară, cazare pe perioadă determinată sau cazare pe timp de noapte, masă, inclusiv
preparare hrană caldă, îngrijiri medicale inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi
informare, orientare vocaţională, pază, alte activităţi administrative, etc.;

►adresa nr.3872/06.09.2019 privind acordul Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic
‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pentru schimbarea destinaţiei imobilului în care a funcționat
internatul școlar, precum și clarificările date de liceu prin adresa nr.3732/28.08.2019 ca urmare  a
solicitării Direcției de Patrimoniu și Investiții din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale;

►dispoziţiile art.112 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu prevederile
Procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor
şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia,
aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Științifice nr.5819/2016;

►referatul de aprobare al primarului, memoriul justificativ al direcției de asistență socială și
serviciului de urbanism din cadrul primăriei, cu detaliile caracteristicilor tehnice ale imobilului, precum
şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(7) 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, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se propune schimbarea destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar al
Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” din orașul Ianca, județul Brăila, din spațiu de învățământ în
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spațiu necesar înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de
urgență››, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr.867/2015.

(2) Imobilul prevăzut la alin.(1) este format din clădirea C4 și terenul aferent în suprafață de 1.553
mp, înscris în Cartea Funciară Nr.75831 a U.A.T Orașul Ianca-domeniul public, Cvartal 4-Parcela
157, str.Calea Brăilei nr.167, județul Brăila.

(3) Datele de identificare și caracteristicile tehnice ale imobilului, precum și suprafețele aferente
celor două servicii sociale, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Schimbarea destinaţiei imobilului prevăzut la art.1 se face după obținerea avizului conform
al Ministerului Educaţiei Naționale, care va fi solicitat prin grija primarului.

Art.3.-Indicatorii tehnico economici pentru lucrările de modernizare a imobilului, în vederea
înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență, vor fi
elaborați și aprobaţi după obţinerea avizului conform, dată la care vor fi stabilite şi sursele finale de
finanţare a lucrărilor, precum și cele de funcționare a serviciilor sociale.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Art.5.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.18/
28.03.2019.

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

a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

Nr.17301/30.08.2019

MEMORIU JUSTIFICATIV

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.18/28.03.2019 s-a propus schimbarea destinaţiei
imobilului în care a funcționat internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››
din orașul Ianca, județul Brăila, în scopul înființării serviciului social ‹‹Centru de primire în regim
de urgență››.  În baza acestei hotărâri am obținut ulterior acordul consiliului de administrație al
Inspectoratului Școlar Județean Brăila, emis cu adresa nr.3659/08.05.2019 după care am
solicitat avizul conform al Ministerului Educaţiei Naționale prin adresa nr.15274/24.06.2019;

Ca răspuns la solicitarea noastră, prin adresa nr.9278/31.07.2019, Direcția Patrimoniu și
Investiții din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale a făcut câteva observații și a cerut anumite
clarificări în privința schimbării destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar al
Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, pentru înființarea acelui serviciu social. Informațiile
cu privire la structura unității de învățământ, la baza materială a acesteia și la securitatea/
siguranța procesului de învățământ, ne-au fost furnizate de conducerea Liceului Teoretic
‹‹Constantin Angelescu›› prin adresa nr.3732/28.08.2019, la care venim cu detalii
suplimentare pe parcursul prezentului memoriul justificativ în ceea ce privește respectarea
prevederilor Legii nr.35/2007, privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;

Peste toate acestea însă, Direcția Patrimoniu și Investiții a constatat că pe terenul în
suprafață de 3.135 mp, propus inițial a i se schimba destinația odată cu clădirea fostului
internat, se află și cele două construcții notate în Cartea Funciară cu C5 și C6 în care a
funcționat centrala termică cu anexa acesteia, ambele dezafectate și propuse spre demolare,
ceea ce ar presupune efectuarea unor expertize tehnice în vederea obținerii avizului conform
și pentru desființarea acestora;

Pentru că aceste demersuri ar întârzia nepermis de mult procedurile de înființare a
serviciilor sociale, prin promovarea unor proiecte de finanțare nerambursabilă și elaborarea
bugetului local pe anul viitor pentru alocarea fondurilor de finanțare/cofinanțare necesare
reabilitării și dotării clădirii, soluția pe care o propunem este aceea de reducere a suprafeței
de teren aferente obiectivului de la 3.135 mp la 1.553 mp (suficientă și aceasta pentru
funcționarea lui), care să excludă de la avizare în această etapă construcțiile C5 și C6, urmând
ca acestea să facă obiectul unei acțiuni separate;

În continuare ne menținem ferm pe soluția schimbării destinației clădirii fostului internat
școlar, pentru că pe raza orașului Ianca nu mai există și nu mai dispunem de un alt imobil
adecvat scopului propus, pentru faptul că internatul nu mai este utilizat de peste 4 ani și se
află într-o continuă stare de degradare (care necesită cheltuieli inutile de conservare pe care
nu mai suntem dispuși să le alocăm), iar costurile pentru lucrările de reabilitare a acestei
construcții sunt cu mult sub cele necesare construirii uneia noi;
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Ținând cont de observațiile Direcției Patrimoniu și Investiții, în procedura de adoptare a
unei noi hotărâri cu propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcţionat
internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, județul Brăila,
din spațiu de învățământ în spațiu necesar înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni››
și ‹‹Centru de primire în regim de urgență›› prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G.
nr.867/2015, Primarul orașului Ianca, Direcția de asistență socială și Serviciul de urbanism din
cadrul Primăriei supunem atenției Consiliului Local al Orașului Ianca, Inspectoratului Școlar
Județean Brăila și Ministerului Educației Naționale, următoarele:

►în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul
serviciilor sociale, prin Decizia nr.2042/28.09.2018 a Ministrului Muncii și Justiției Sociale,
Primăria orașului Ianca-Direcția de Asistență Socială a fost acreditată ca furnizor de servicii
sociale, scop în care a fost emis Certificatul seria AF-nr.005903/28.09.2018, cu valabilitate 3
ani de la data emiterii;

►în procesul de acreditare, conform prevederilor art.8 alin.(6) lit.c) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 aprobate prin H.G.nr.118/2014, furnizorul
acreditat s-a obligat ca în maxim 3 ani de la data emiterii certificatului, sub sancțiunea retragerii
acreditării, să înființeze și să acorde servicii sociale cu licență de funcționare din gama celor
prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015;

►din nou, pentru a respecta angajamentul luat și a nu risca retragerea acreditării, se
propune înființarea serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim
de urgență››, cu scopul principal de a acorda îngrijire și asistență pentru persoanele vârstnice,
pentru persoanele fără adăpost sau pentru copiii străzii, prin următoarele activități/servicii
principale: educare, reintegrare familială şi comunitară, cazare pe perioadă determinată sau
cazare pe timp de noapte, masă, inclusiv preparare hrană caldă, îngrijiri medicale
inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi informare, orientare vocaţională,
pază, alte activităţi administrative, etc.;

►locația vizată pentru înființarea acestor servicii sociale este imobilul fostului internat
școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, la care am primit iarăși acordul consiliului
de administraţie pentru schimbarea destinaţiei acestuia, potrivit adresei nr.3872/06.09.2019,
necesar adoptării hotărârii consiliului local și efectuării unui nou demers în vederea obținerii
acordului consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Brăila și a avizului
conform al ministerului de resort, conform Procedurii aprobate prin Ordinul Ministrului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Științifice nr.5819/2016;

►imobilul care face obiectul hotărârii consiliului local este înscris în Cartea Funciară
Nr.75831 a U.A.T Oraș Ianca-domeniul public, Cvartal 4-Parcela 157, str.Calea Brăilei nr.167,
județul Brăila, fiind compus din construcția C4 și teren aferent în suprafață de1.553 mp;

►datele de identificare și caracteristicile tehnice ale imobilului, precum și suprafețele
aferente celor două servicii sociale sunt prevăzute în anexa la prezentul memoriu justificativ,
care se constituie ca anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.63/26.09.2019 privind
propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului din spațiu de învățământ în spațiu necesar
înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››;

►în orașul Ianca funcționează Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› cu un număr de
989 elevi în toate ciclurile (din care 59 sunt din alte localități) și Liceul Tehnologic ‹‹Nicolae
Oncescu›› cu un număr de 546 elevi în toate ciclurile (din care 98 sunt din alte localități), însă
începând cu anul 2004, când au fost achiziționate primele mijloace de transport ale elevilor de
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la domiciliu către unitățile de învățământ și retur, elevii de liceu din alte localități au preferat
naveta, astfel că internatul școlar a fost din ce în ce mai puțin solicitat, iar din anul 2015 a fost
închis definitiv. Asta s-a întâmplat și pe fondul reducerii semnificative a numărului elevilor din
alte localități care studiau la acest liceu, iar cei care au mai rămas nu mai doresc cazare pentru
că au la dispoziție transportul gratuit cu mijloacele de transport asigurate de primăriile de la
domiciliul lor, sau li se decontează cheltuielile de transport efectuat de operatorii din sistemul
privat;

►așa cum a precizat și conducerea liceului în adresa nr.906/12.02.2019, solicitată la
adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.18/28.03.2019, reluăm și confirmăm la rândul nostru
că nu au existat și nu există solicitări din partea altor unităţi de învăţământ pentru acest imobil,
că de la data edificării și până în prezent nu a beneficiat de fonduri alocate de la bugetul de
stat, fiind în același stadiu de la data construirii. În toată această perioadă s-au efectuat doar
lucrări de reparații curente, zugrăveli și igienizări anuale doar la interior, cu fonduri alocate de
la bugetul local sau din fondurile liceului;

►construcția și terenul aferent nu au fost naționalizate sau preluate abuziv, nu au făcut și
nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată, sau de restituire
în temeiul actelor normative cu caracter special privind fond funciar, respectiv celor care
reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada
6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini și nu fac obiectul vreunui litigiu
aflat pe rolul instanțelor judecătorești, făcând permanent parte din domeniul public al orașului
Ianca de la edificare și până în prezent;

►indicatorii tehnico economici pentru lucrările de modernizare a imobilului, în vederea
înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››
prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015, vor fi elaborați și aprobaţi după
obţinerea avizului conform, dată la care vor fi stabilite şi sursele finale de finanţare a lucrărilor
și de funcționare a serviciilor, cu precizarea că va fi efectuată o separare/grănițuire, printr-un
gard, a noului obiectiv de restul incintei Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, precedată
de o dezmembrare a terenului pe care este situat fostul internat, astfel încât să nu fie perturbat
procesul educativ, fiecare instituție urmând a avea intrări separate/acces diferit.

De altfel, Direcția Patrimoniu și Investiții a insistat pe acest aspect în adresa nr.9278/
31.07.2019, motiv pentru care confirmăm la rândul nostru că:

1.-siguranța celor 222 de elevi de nivel liceal care studiază în clădirea C1 din acea incintă
nu este afectată sub nicio formă de înființarea noilor servicii sociale, ci dimpotrivă va fi o
măsură suplimentară de securitate deoarece imobilul va avea la rându-i asigurată paza cu
personal angajat permanent, 24 din 24 de ore, pentru că așa prevăd normele de funcționare
și normativele de personal în cazul centrelor de servicii medico-sociale;

2.-Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› are la rându-i asigurată paza cu personal
angajat permanent și dispune de sisteme de supraveghere și acces;

3.-în plus, pe parcursul programului școlar, la toate unitățile de învățământ de pe raza
orașului Ianca, inclusiv la acest liceu, patrulează un echipaj al Poliție Locale din subordinea
Consiliului Local Ianca, în colaborare cu organele statale ale poliției și jandarmeriei din oraș.

În concluzie, la nivelul acestei unități de învățământ sunt și vor fi respectate întocmai
prevederile și cerințele Legii nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ,
nefiind înregistrat până în prezent vreun eveniment de insecuritate.
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Acum, având în vedere concluziile Direcției Patrimoniu și Investiții din cadrul Ministerului
Educaţiei Naționale, acelea că avizul conform nu se poate emite pentru o perioadă mai mare
de 5 ani, revenim și spunem că noua destinație propusă pentru acest imobil se încadrează în
prevederile art.3-pct.3 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea
destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Științifice nr.5819/2016.

Se poate constata că schimbarea destinației acestui imobil se poate face pe o perioadă
nedeterminată-potrivit art.5 sau art.8 din Procedură, fie pe o perioadă de 10 de ani-conform
prevederilor art.4 lit.e) din același act normativ. Perioada de 5 ani ar fi de departe insuficientă,
pentru că este foarte posibil ca primii doi-trei ani să fie necesari întocmirii documentațiilor
tehnico economice, promovării proiectelor de atragere a fondurilor nerambursabile, de licitații-
contestații și finalizare a lucrărilor, de obținere a avizelor și acreditării  serviciilor, etc.

De aceea insistăm pentru emiterea avizului conform pe o perioadă nedeterminată sau cel
puțin 10 de ani.

Oricum, în situația în care în perioada celor 3 ani de la acreditarea Direcției de asistență
socială din cadrul primăriei ca furnizor de servicii sociale, nu se vor finaliza lucrările de
reabilitare a clădiri și procedurile de înființare și funcționare a serviciilor sociale în imobilul
despre care facem vorbire, ca o obligație de menținere și prelungire a acreditării, vom analiza
posibilitatea înființării unui serviciu social care presupune existența unei singure camere, cel
mult două, din gama celor prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015, în
clădirea actualei Unități de Asistență Medico Socială, astfel încât să respectăm obligația
asumată și implicit menținerea acreditării, însă dorința înființării celor două servicii sociale
principale în fostul internat școlar rămâne fermă.

PRIMARUL ORAȘULUI IANCA, DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ,
CONSILIER SUPERIOR

FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ EMILIA CARAMAN

SERVICIUL DE URBANISM,
CONSILIER SUPERIOR

MIOARA DOGĂRESCU
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Anexă la H.C.L. Nr.63/26.09.2019

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE IMOBILULUI

Imobilul în care a funcționat internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››
din orașul Ianca, județul Brăila, care face obiectul hotărârii consiliului local cu propunerea de
schimbare a destinației acestui imobil, în scopul înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru
bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență›› prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin
H.G. nr.867/2015, este înscris în Cartea Funciară Nr.75831 a U.A.T Ianca-domeniul public,
Cvartal 4-Parcela 157, Orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Județul Brăila, fiind compus din
construcția C4  și teren aferent în suprafață de 1.553 mp;

Construcția C4 a fost edificată în anul 1976 în regim de înălțime P+1, având suprafața
construită la sol de 511 mp și  suprafața construită desfășurată de 1.017 mp, întreg imobilul
făcând parte din domeniul public al oraşului Ianca, fiind evidenţiat la poziţia nr.203 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ianca, atestat prin Hotărârea Guvernului
nr.363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Clădirea este formată din 9 camere/dormitoare, din care 7 cu suprafața de 61,91 mp pentru
16 paturi, una cu suprafața de 48,58 mp tot pentru 16 paturi, iar ultima cu suprafața de 30,16
mp pentru 8 paturi. De asemenea are un oficiu cu suprafața de 29,36 mp, două grupuri
sanitare-câte unul pe fiecare nivel, o cameră a pedagogului, precum și trei camere pentru
birouri administrative;

Clădirea este racordată la sistemul public de apă și canalizare, are instalația electrică
reabilitată în anul 2012, la fel ca și instalația termică interioară, însă necesită lucrări de reparații
interioare și exterioare, zugrăveli și finisaje. Pereţii sunt din plăci de beton prefabricate,
fundație din beton, tâmplărie exterioară şi interioară din lemn și PVC și acoperiș tip terasă
necirculabilă, care va fi însă înlocuit cu un acoperiș tip șarpantă, în două ape.
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Terenul aferent construcţiei are suprafaţa de 1.553 mp, face parte de asemenea din
domeniul public al oraşului Ianca, urmând a fi dezlipit și grănițuit din suprafața totală de 23.418
mp, fiind evidenţiat la aceeași poziție cu clădirea, nr.203, din Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al oraşului Ianca atestat prin H.G.R. nr.363/2002, cu modificările și
completările ulterioare;

Serviciul social ‹‹Cămin pentru bătrâni›› se va înființa la parterul clădirii, cu suprafața
construită de 511 mp și suprafața utilă de 451,83 mp, unde numărul estimat de paturi/
beneficiari va fi de până la 40, iar accesul se va face prin intrarea/ușa din partea vestică a
clădirii;

La etaj se va înființa serviciul social ‹‹Centru de primire în regim de urgență››, cu suprafața
construită de 506 mp și suprafața utilă de 440,11 mp, unde numărul estimat de paturi/
beneficiari va fi de până la 80, iar accesul se va face prin ușa/intrarea și scara din partea estică
a clădirii;

Terenul aferent construcţiei, cu suprafaţa de 1.553 mp, va fi utilizat în comun pentru
parcare, aprovizionare, etc., de beneficiarii și personalul celor două servicii sociale.

Vecinii imobilului despre care am făcut vorbire, sunt:
la Nord - Clădirile C2, C5 și C6, sediul fostului Gimnaziu și fostele centrale termice;
la Sud - Str. Calea Brăilei;
la Est - Str. Viilor;
la Vest - Clădirea C1, sediul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››.

PRIMARUL ORAȘULUI IANCA, SERVICIUL DE URBANISM,
CONSILIER SUPERIOR

FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ MIOARA DOGĂRESCU
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H O T Ă R Â R E A   Nr.64
din 26 septembrie 2019

pentru: modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ianca,
județul Brăila, administrat de consiliului local, aprobat prin H.C.L. nr.25/10.05.2001.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 26
septembrie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.11232/01.08.2019 a Instituției Prefectului referitoare la necesitatea obținerii

avizului obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi
al Statului Major General, privind încadrarea în infrastructura sistemului naţional de apărare
a terenului intravilan care a făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019;

►existența unei situații similare în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.47/29.05.2019,
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului
Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., situat în Piața agroalimentară din orașul
Ianca, ambele hotărâri fiind supuse modificării și completării în ședința consiliului local din
data de 29.08.2019 în scopul obținerii avizului A.N.R.S.P.S.;

►prevederile art.1 alin.(2) din Ghidul pentru acordarea de către Administraţia Naţională
a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea obiectului concesiunii
în infrastructura sistemului naţional de apărare, aprobat prin Ordinul Președintelui
A.N.R.S.P.S. nr.574/03.09.2019, potrivit cărora în situaţia concesionării unei părţi dintr-un
bun concedentul nu solicită aviz pentru întreg bunul dacă acea parte din bun a fost transcrisă
în carte funciară nouă, cu menţionarea unui nou număr cadastral, așa cum este în cazul celor
două terenuri, dar care implică modificarea Inventarului în sensul înscrierii distincte a
suprafețelor pentru care se solicită avizele;

►dispozițiile art.308 alin.(4) lit.g) și art.607 alin.(4) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum
și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1)
lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ,
completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al oraşului Ianca
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.25/10.05.2001 și atestat prin H.G.nr.363/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
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Secţiunea I- Bunuri imobile

1.-se modifică coloana nr.3 de la poziția nr.142 și va avea următorul cuprins:
”a)-Zona Stadion, Suprafață 800 mp;
b)-Zona Cantina Fabrica de zahăr, Suprafață 600 mp;
c)-Zona Piața agroalimentară, Suprafață 570 mp;
d)-Zona Liceu Nicolae Oncescu, Suprafață 90 mp;
e)-Zona Str.Gării, Suprafață 328 mp;
f)-Zona Centrala Termică, Suprafață 258 mp;
g)-Zona Spital, Suprafață 240 mp;
h)-Zona Bloc B1, Suprafață 80 mp;
i)-Zona Bloc A, Suprafață 40 mp;
j)-Zona Casa de cultură, Suprafață 338 mp;
k)-Zona adiacentă Bloc F2, Calea Brăilei nr.45B, Suprafață 32 mp (din care 8 mp teren

aferent Bloc F2);
l)-Zona Bloc C, Suprafață 240 mp;”

2.-se modifică suprafața totală de 5.910 mp de la coloana nr.3 a poziției 184, astfel:
„a)-Suprafaţă teren 5.855 mp, din care suprafaţă asfaltată 855 mp și suprafaţă

neamenajată 5.000 mp; vecinătăţi: N - Str. Brăilei, S - str. Nicolae Oncescu, V - Str. Parcului,
E - proprietar particular, pavilion administrativ: Sc = 99 mp, Su = 79,9 mp, fundaţie beton
armat, pereţi din cărămidă, planşeu lemn placat cu rigips, şarpantă lemn, învelitoare tablă,
nr. camere = 5, 2 grupuri sanitare = 5 cabine, hală brânzeturi Sc = 54 mp, Su = 51 mp,
închideri perimetrale cu termopan;

b)-Suprafață teren 55 mp, pentru amplasare/edificare spațiu comercial, str.Parcului nr.1D,
cvartal 25, parcela1228.”

Art.2.-La inventarierea anuală pentru atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniului public al oraşului Ianca, comisia specială constituită în acest scop va avea în
vedere modificările prevăzute la art.1.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.65
din 26 septembrie 2019

privind: trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea consiliului local a unui teren
aflat la dispoziția comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor,
nerevendicat și neatribuit celor îndreptățiți potrivit legii.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
septembrie 2019;

Având în vedere:
►Referatul nr.17655/12.09.2019 al Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate privată

asupra terenurilor, prin care se propune trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în
administrarea consiliului local a unui teren aflat la dispoziția comisiei, nerevendicat și neatribuit celor
îndreptățiți potrivit legii, situat în orașul Ianca, str.Nicolae Oncescu nr.20, cvartal 21, parcela nr.969;

►dispozițiile art.31 alin.(2), coroborate cu cele ale art.36 alin.(5) și (51) din Legea fondului funciar
nr.18/199-republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea consiliului
local a terenului în suprafață de 1.722 mp, aflat la dispoziția comisiei locale de stabilire a dreptului
de proprietate privată asupra terenurilor, nerevendicat și neatribuit celor îndreptățiți potrivit legii,
situat în orașul Ianca, str.Nicolae Oncescu nr.20, cvartal 21, parcela nr.969.

(2) Terenul este identificat prin Planul de amplasament și delimitare, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător Inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Ianca.

Art.2.-După înscrierea terenului în cartea funciară a orașului Ianca, se va elabora și se va supune
aprobării consiliului local documentația pentru organizarea licitației publice în vederea concesiunii
terenului pentru construirea de locuințe și anexe gospodărești.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca, prin
serviciul de urbanism și cadastru.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.66
din 26 septembrie 2019

privind: exercitarea dreptului de preempțiune al Orașului Ianca asupra imobilului supus vânzării, format din
teren liber de construcții în suprafață de 1.304 mp, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Brăilei, cvartal 16,
parcela 631, limitrof centralei termice nr.2, înscris în Cartea Funciară nr.76051.

Consiliul local al orașului Ianca, judeţul Braila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2019;
Având în vedere:
►notificarea domnului Todirică Alexandru, cu domiciliul în mun.București, str.Năsăud nr.68, bl.86, sc.D,

ap.14, Sector 5, înregistrată la Primăria orașului Ianca sub nr.17351/02.09.2019, privind intenția de vânzare
a imobilului format din cota de 2/3 din suprafața de 1.304 mp teren liber de construcții, situat în intravilanul
orașului Ianca, cvartal 16, parcela 631, limitrof centralei termice nr.2, înscris în Cartea Funciară nr.76051 și
deținut în coproprietate/indiviziune cu moștenitorii Todirică Daniela, Lauric Julieta-Ecaterina și Anghel Elena;

►oportunitatea dar și necesitatea achiziționării acestui teren în scopul menținerii în continuare în acea
zonă a serei pentru producerea răsadurilor de flori de către Direcția Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului Local, cu posibilitatea extinderii ei prin cumpărarea în viitor și a cotei de 1/3 din acest teren;

►dispozițiile art.1730 alin.(1) și art.1732 alin.(4) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu atribuțiile/obligațiile prevăzute la art.129 alin.(4) lit.f)
și alin.(7) lit.k) și n) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcției Serviciilor Publice, precum şi avizele
comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă exercitarea dreptului de preempțiune al Orașului Ianca asupra imobilului format din teren
liber de construcții în suprafață de 1.157 mp, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16,
parcela 631, înscris în Cartea Funciară nr.76051, limitrof centralei termice nr.2 aflate în domeniul public al
orașului administrat de consiliul local.

Art.2.-(1) Se împuternicește Primarul Orașului Ianca să constituie o comisie în vederea negocierii prețului
de cumpărare al terenului prevăzut la art.1.

(2) Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local în comisia de negociere, ca membri titulari,
consilierii locali Mariana-Luminița Anghelache și Liviu Dragomir, iar ca membri supleanți consilierii locali
Viorel Ciucașu și Florea Lupu.

Art.3.-Pe baza procesului-verbal de negociere și a celorlalte documente justificative, se va supune
aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind alocarea fondurilor și achiziționarea terenului.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.67
din 26 septembrie 2019

privind: aprobarea  Protocolului de colaborare cu S.C. Greenpoint Management S.A., în
vederea acoperirii costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul public
de salubrizare al U.A.T. Oraș Ianca.

Consiliul local al orașului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
septembrie 2019;

Având în vedere propunerea de colaborare în scopul acoperirii costurilor nete pentru
deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul public de salubrizare al U.A.T. Oraș Ianca,
transmisă de S.C. Greenpoint Management S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Șoseaua
București-Ploiești, nr. 9-13, etaj 6, birou 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu
nr.J40/1953/22.02.2017, CUI 37081063,  autorizată de Ministerul Mediului prin Licența de
operare nr.2/2019 pentru a implementa răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje la
nivel național;

În conformitate cu prevederile:
►Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006-republicată, cu modificările

ulterioare;
►Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006-republicată, cu modificările

ulterioare;
►Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată

prin Legea nr.105/ 2006, cu modificările și completările ulterioare;
►Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;
►Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de

ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
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Văzând referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcției Serviciilor
Publice, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.g), alin.(7) lit.i) și alin.(9) lit.a)
și art 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin
O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Protocolul de colaborare cu S.C. Greenpoint Management S.A.
București, în vederea acoperirii costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin
serviciul public de salubrizare al U.A.T. Oraș Ianca, conform Anexei nr.1.

(2) Se împuternicește primarul orașului Ianca să semneze Protocolul de colaborare
aprobat potrivit alin.(1).

Art.2.-În vederea punerii în aplicare a prevederilor Protocolului de colaborare, referitoare
la raportările lunare/anuale privind deșeurile colectate, se aprobă conversia unității de măsură
a cantităților de deșeuri municipale colectate, din lei/mc în lei/to, potrivit Anexei nr.2.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Serviciilor
Publice din subordinea Consiliului Local, operatorul serviciului public de salubrizare al U.A.T.
Oraș Ianca.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Art.5.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.68
din 26 septembrie 2019

pentru: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.53/11.07.2019 privind darea în folosință
gratuită a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca, pe termen limitat, Clubului Sportiv ‹‹Viitorul››
Ianca, precum și aprobarea organizării licitației publice pentru închirierea stadionului în
același scop.

Consiliul local al orașului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
septembrie 2019;

Având în vedere adresa nr.12591/29.08.2019 a Instituției Prefectului, prin care se solicită
revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.53/11.07.2019 privind darea în folosință gratuită a
Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca, pe termen limitat, Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca,
motivată de faptul că noul Cod administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019 nu mai permite
atribuirea în folosință gratuită a bunurilor din domeniul public decât instituțiilor de utilitate
publică, fără să se aibă în vedere însă că la adoptarea hotărârii a fost invocată legea specială
în domeniu, respectiv Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit căreia autorităţile administraţiei publice au obligaţia să sprijine
sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale
de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale;

Ținând cont de consecințele juridice, sociale și sportive produse prin adoptarea hotărârii
în cauză, care a permis afilierea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca la Federația Română de
Fotbal și omologarea Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› în vederea organizării și desfășurării
meciurilor din Cupa României și a celor din Liga a-III-a a Campionatului Național de Fotbal,
unde a promovat clubul începând cu sezonul competițional 2019-2020;

Faptul că promovarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în Liga a-III-a Campionatului
Național de Fotbal a creat o emulație imensă în rândul populației și în special în rândul tinerilor
iubitori ai acestui fenomen, iar neluarea măsurilor pentru a asigura în continuare, în condițiile
legii, organizarea și desfășurarea meciurilor pe acest stadion, care a întrunit condițiile cerute
de Federația Română de Fotbal pentru omologare, ar echivala cu excluderea clubului din
competiție și crearea unor tensiuni sociale de amploare;

Văzând dispozițiile art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.287 lit.b), art.297 alin.(1) lit.c),
art.333 alin.(1) și (2) și art.334 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ;

Având în vedere și referatul comun al primarului și secretarului, raportul serviciului de
urbanism cu documentația de atribuire a contractului de închiriere a stadionului, precum şi
avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul consiliului local;                                                   .
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În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-
privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.53/11.07.2019 privind darea în folosință
gratuită a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca.

Art.2.-(1) Se aprobă organizarea licitației publice pentru închirierea Stadionului ‹‹Ștefan
Vrăbioru›› Ianca, în vederea organizării și desfășurării meciurilor din Liga a-III-a a
Campionatului Național de Fotbal și a celor din Cupa României, având următoarele date de
identificare:

a)-stadionul se regăsește la poziția nr.188 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniului public al oraşului Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002-cu modificările şi
completările ulterioare, înscris în Cartea Funciară nr.77999-Oraș Ianca, str.Stadionului nr.6A,
cu o valoare de inventar de 723.558 lei;

b)-destinația stadionului este aceea a găzduirii competițiilor fotbalistice oficiale organizate
de Federația Română de Fotbal, la nivelul Ligii a-III-a și a Cupei României;

c)-durata închirierii: până la data de 31 august 2020, cu posibilitatea prelungirii anuale a
duratei de închiriere pe perioada menținerii în Liga a-III-a a clubului câștigător al licitației;

d)-prețul minim de închiriere/de pornire a licitației publice: 200 lei/lună, la care se adaugă
taxa pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal;

(2) Chiria și taxa pe teren se plătesc până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din
perioada de valabilitate a contractului. Pentru neplata în termen a chiriei şi a taxei pe teren
se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare.

(3) Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare este la nivelul
a două chirii lunare.

Art.3.-(1) Se aprobă caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, contractul-cadru de
închiriere și instrucțiunile pentru ofertanți cu formularele și modelele de documente, potrivit
anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice/evaluarea ofertelor se realizează de
către o comisie constituită prin dispoziția primarului.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului
Ianca, prin serviciile de urbanism-cadastru și financiar-contabil.

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR ORAȘ IANCA

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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