ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A Nr.55
din 16 septembrie 2021
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna
septembrie 2021
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 16
septembrie 2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, potrivit cărora
președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică;
►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din
cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local Ştefan Marcel MITREA este ales președinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna septembrie 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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Ştefan Marcel MITREA

Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.56
din 16 septembrie 2021
privind: aprobarea contribuției Orașului Ianca, cu titlu de cotizație pe anul în curs, în cadrul asocierii cu
Clubul Sportiv Viitorul Ianca, în vederea promovării și dezvoltării sportului de performanță la nivel local
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 16 septembrie
2021;
Având în vedere:
►dispozițiile art.3 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.53/11.08.2021 privind asocierea
Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Clubul Sportiv Viitorul Ianca, în vederea promovării și dezvoltării
sportului de performanță la nivel local, potrivit cărora cuantumul contribuției în cadrul asocierii, cu titlu
de cotizație pe anul în curs, va fi aprobat după actualizarea Actului Constitutiv și a Statutului Clubului
Sportiv Viitorul Ianca;
►adresa nr.692/10.09.2021 a Clubului Sportiv Viitorul Ianca, prin care s-a transmis Încheierea
Camerei de Consiliu a Judecătoriei Făurei dată în ședința din 01.09.2021 în Dosarul nr.2095/228/2021,
pentru modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Clubului Sportiv Viitorul Ianca,
conform Hotărârii Consiliului Local nr.53/11.08.2021;
►considerentele și dispozițiile art.18^1 din O.U.G.nr.38/2017 pentru modificarea şi completarea
Legii educaţiei fizice și sportului nr.69/2000, potrivit cărora finanțarea sportului a devenit o prioritate
națională și că autoritățile administrației publice locale pot aloca la rândul lor sume din bugetul aprobat
anual, pentru finanțarea activităților sportive pe plan local, fără a se considera ajutor de stat;
►adresa nr.10600/17.08.2017 a Consiliului Concurenței, potrivit căreia măsura de sprijin privind
alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea Clubului Sportiv Viitorul Ianca, constituit ca
persoană juridică fără scop patrimonial, club sportiv de drept privat deţinător al certificatului de identitate
sportivă, nu reprezintă ajutor de stat așa cum este prevăzut la art.107 alin.(1) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene;
►dispoziţiile art.46 alin.(1) lit.a) din O.G.nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundații, aprobată prin
Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.71 alin.(2) lit.d) din Legea educaţiei fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și
completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar-contabil și avizul favorabil al
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și d), alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.f), art.139 alin.(3)
lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Contribuția Orașului Ianca, cu titlu de cotizație pe anul în curs, în cadrul asocierii cu Clubul
Sportiv Viitorul Ianca în vederea promovării și dezvoltării sportului de performanță la nivel local, precum
și pentru realizarea în comun a unor acţiuni stabilite potrivit calendarelor competiționale anuale ale
federațiilor sportive naționale, sau ale asociațiilor județene pe ramură de sport, se aprobă în cuantum de
395.000 lei.
(2) Contribuția financiară se suportă din bugetul local, capitolul 672A05015911-cultură, sport,
asociații și fundații, în tranșe, pe măsura încasării veniturilor și prezentării situațiilor financiare de către
clubul sportiv pentru tranșa anterioară.
(3) Pe data prezentei hotărâri se abrogă orice prevedere contrară.
Art.2.-Clubul Sportiv Viitorul Ianca are următoarele drepturi şi obligaţii:
a)-să utilizeze contribuția financiară prevăzută la art.1, exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor
aferente activităţilor sportive, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b)-să promoveze imaginea orașului Ianca prin aplicarea înscrisului CONSILIUL LOCAL ORAȘ
IANCA și a Stemei orașului Ianca pe echipamentul sportiv, vizibile și de la nivelul tribunelor, pe afişe,
pliante, panouri publicitare, pe panoul pentru interviuri și banner pe marginea terenului;
c)-să permită persoanelor delegate de autoritatea finanţatoare să efectueze controlul privind modul
de utilizare a contribuției financiare;
d)-să întocmească și să transmită autorității finanțatoare rapoarte financiare;
e)-să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale, sumele primite şi penalităţile aferente
acestora.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul financiarcontabil, care pot detalia modalitatea de plată a cotizației și de prezentare a situațiilor financiare de către
clubul sportiv printr-un contract de finanțare.
Art.4.-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) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Ştefan Marcel MITREA

Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.56/16.09.2021
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H O T Ă R Â R E A Nr.57
din 16 septembrie 2021
privind: declararea unei clădiri ca aparținând domeniului public administrat de consiliul local,
precum și înscrierea acesteia în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului
Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 16
septembrie 2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.286 alin.(4) și art.289 alin.(7) și (8) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.6 alin.(3) lit.c) și art.9
din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
şi privat al unităților administrativ teritoriale, aprobate prin H.G.nr.392/2020;
►dispoziţiile art.41 alin.(5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.557 alin.(2) și alin.(4)
cu raportare la art.888 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
►dispoziţiile art.2^2 din O.G.nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
►prevederile pct.3 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 şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, declarația secretarului general, raportul serviciului
de urbanism-cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, raportul de evaluare
al clădirii, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
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În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), 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, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se declară ca aparținând domeniului public administrat de consiliul local,
clădirea edificată pe terenul situat în piața agroalimentară a orașului Ianca, str.Calea Brăilei
nr.26J, Cvartal 25, Parcela 1232, înscris în Cartea Funciară Nr.82895 cu Numărul Cadastral
82895, în vederea amenajării/înființării de spații/servicii publice.
(2) Datele tehnice și de identificare ale clădirii sunt prevăzute în anexa nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-(1) Se aprobă înscrierea clădirii prevăzute la art.1 în Inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al orașului Ianca atestat prin H.G.nr.363/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, la Secţiunea 1-bunuri imobile, poziția nr.263.
(2) Se însușește Raportul de evaluare nr.2106266/26.08.2021, prevăzut în anexa nr.2 la
prezenta hotărâre, întocmit de către expert ANEVAR S.C. Androniu Consulting S.R.L. pentru
stabilirea valorii de inventar a clădirii în sumă de 420.900 lei, echivalentul a 85.500 euro.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul
financiar-contabil, care vor înregistra distinct clădirea în evidența contabilă și vor întreprinde
demersurile pentru înscrierea acesteia în Cartea Funciară Nr.82895 a orașului Ianca.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Ştefan Marcel MITREA

Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.57/16.09.2021
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