
 

 

 

 
 
 

                                                               
                                                 H O T Ă R Â R E A  Nr.50 
                                                  din 15 septembrie 2022 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
septembrie 2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 
septembrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►dispoziţiile art.123 şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 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 Liviu DRAGOMIR este ales președinte de şedinţă a 
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna septembrie 2022, care va semna hotărârile 
adoptate în această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte 
documente referitoare la reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului 
președinte de ședință. 

      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și 
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.123 alin.(1) și art.139 
alin.(1) și alin.(5) lit.c) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare.  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                              SECRETAR  GENERAL 
 
       Liviu DRAGOMIR                                                                   Alexandru STERIAN 
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                                                  H O T Ă R Â R E A  Nr.51 
                                                   din 15 septembrie 2022 

 
privind: modificarea și completarea procedurii și a criteriilor de acordare a stimulentului 
financiar pentru copiii nou-născuți din orașul Ianca și satele aparținătoare, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.3/27.01.2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 
septembrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►necesitatea reglementării situațiilor neprevăzute în procedura aprobată în anexa nr.2 
la H.C.L.nr.3/27.01.2022, precum și eliminarea inechităților apărute oarecum în practica 
aplicării procedurii, în special a criteriilor de acordare a stimulentului financiar pentru copiii 
nou-născuți din U.A.T.Oraș Ianca, în vederea stimulării creșterii natalității și susținerii familiei;  

      ►posibilitatea extinderii aplicării procedurii de acordare a stimulentului financiar și în 
cazul familiilor din alte localități care dobândesc în proprietate o locuință și se stabilesc în 
U.A.T.Oraș Ianca, pentru copiii născuți ulterior stabilirii domiciliului ambilor părinți la noua 
locuință, sub condiția îndeplinirii celorlalte criterii de eligibilitate; 

      ►referatul de aprobare al consilierului local Ionel Manole, raportul nr.17542/ 25.08.2022 
al Direcției de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și 
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 

      Ținând cont de dispozițiile art.47 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.b), 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.I.-Procedura și criteriile de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți 
din orașul Ianca și satele aparținătoare, aprobate în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local 
nr.3/27.01.2022, se modifică și se completează după cum urmează: 

      1.-La articolul 2, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

      Art.2.-(1) Criterii de acordare/eligibilitate: 

      a.-stimulentul se acordă fiecărei familii/mame pentru primele trei nașteri care 

vor avea loc după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, pe bază de cerere 

însoțită de documente doveditoare;     
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      b.-în cazul nașterii de gemeni, tripleți sau multipleți, stimulentul se va acorda 

pentru fiecare copil născut viu; 

      c.-termenul de depunere a cererii este de 3 luni de la data nașterii copilului viu; 

în cazuri temeinic justificate cu documente, termenul de depunere a cererii poate fi 

prelungit cu maximum 30 de zile; 

      d.-părinții copilului trebuie să dețină o locuință cu orice titlu (proprietate, chirie, 

folosință gratuită,  etc.) în U.A.T. Oraș Ianca; 

      e.-cel puțin unul din părinți să aibă domiciliul stabilit în locuința din U.A.T. Oraș 

Ianca cu minim un an anterior nașterii copilului;  

      f.-stimulentul nu se acordă părinților cu reședința în U.A.T.Oraș Ianca, sau care 

înregistrează datorii la bugetul local; 

      g.-nașterea copilului este înregistrată la o maternitate de pe teritoriul României; 

      h.-depunerea unui dosar complet. 

      2.-La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul 
cuprins: 

      (3) Prin excepție de la prevederile alin.(1)-lit.e), familiile din alte localități care 

dobândesc în proprietate o locuință și se stabilesc în U.A.T.Oraș Ianca, pot beneficia 

de stimulentul financiar pentru copiii născuți ulterior stabilirii domiciliului ambilor 

părinți la noua locuință și sub termenul de un an, dacă îndeplinesc celelalte criterii 

prevăzute de procedură. 

      Art.II.-Procedura de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți din orașul 
Ianca și satele aparținătoare, actualizată cu modificările și completările potrivit art.I, este 
prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 

      Art.III.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, direcția de 
asistență socială și serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului propriu. 

      Art.IV.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/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.a) din O.U.G. 
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                 SECRETAR  GENERAL 
 
       Liviu DRAGOMIR                                                                        Alexandru STERIAN 
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                                                                                            Anexă la H.C.L. Nr.51/15.09.2022  
                                                                                                            (Anexa nr.2 la H.C.L.Nr.3/27.01.2022)   

 
 

                                                          PROCEDURA ȘI CRITERIILE 
privind acordarea unui stimulent financiar pentru copiii nou-născuți  

din orașul Ianca și satele aparținătoare (U.A.T. Oraș Ianca) 
 

 
Baza legală: stimulentul financiar pentru copiii nou-născuți se acordă în baza următoarelor 
acte normative:  
►Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;  
►Convenția Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea 
nr.18/1990-republicată,  
►Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului nr.272/2004-republicată, cu  
modificările și completările ulterioare; 
►Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
Scopul: Scopul acordării stimulentului financiar este acela de a încuraja creșterea natalității 
și de a oferi un sprijin financiar familiilor cu domiciliul în U.A.T. Oraș Ianca, pentru îngrijirea, 
creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
Art.1.-Beneficiari stimulentului sunt părinții firești ai copilului sau persoanele care au adoptat 
ori cărora li s-au încredințat în plasament copilul/copiii născut/născuți viu/vii. 
Art.2.-(1) Criterii de acordare/eligibilitate 
a.-stimulentul se acordă fiecărei familii/mame pentru primele trei nașteri care vor avea loc 
după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, pe bază de cerere însoțită de documente 
doveditoare; 
b.-în cazul nașterii de gemeni, tripleți sau multipleți, stimulentul se va acorda pentru fiecare 
copil născut viu; 
c.-termenul de depunere a cererii este de 3 luni de la data nașterii copilului viu; 
d.-părinții copilului trebuie să dețină o locuință cu orice titlu (proprietate, chirie, folosință 
gratuită,  etc.) în U.A.T. Oraș Ianca; 
e.-cel puțin unul din părinți să aibă domiciliul stabilit în locuința din U.A.T. Oraș Ianca cu minim 
un an anterior nașterii copilului;  
f.-stimulentul nu se acordă părinților cu reședința în U.A.T.Oraș Ianca, sau care înregistrează 
datorii la bugetul local; 
g.-nașterea copilului este înregistrată la o maternitate de pe teritoriul României; 
h.-depunerea unui dosar complet.  
(2) Verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a stimulentului financiar se realizează de 
către Direcția de asistență socială, pe baza documentelor depuse de solicitant. 
(3) Prin excepție de la prevederile alin.(1)-lit.e), familiile din alte localități care dobândesc în 
proprietate o locuință și se stabilesc în U.A.T.Oraș Ianca, pot beneficia de stimulentul 
financiar pentru copiii născuți ulterior stabilirii domiciliului ambilor părinți la noua locuință și 
sub termenul de un an, dacă îndeplinesc celelalte criterii prevăzute de procedură. 
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Art.3.-(1) Acte necesare 
a.-cerere și acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului 
din anexa la prezenta procedură; 
b.-actele de identitate ale părinților, aflate în termen de valabilitate la data solicitării 
stimulentului (original și copie), precum și documentul doveditor al deținerii locuinței (act de 
proprietate, contract de închiriere, contract de comodat, contract de administrare, etc.); 
c.-certificatul de naștere, sau actul doveditor al adopției/plasamentului copilului nou născut; 
d.-hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului/exercitare a autorității 
părintești în cazul părinților divorțați ori despărțiți în fapt; dacă nu există hotărârea de stabilire 
a domiciliului copilului, situația de fapt va fi probată prin ancheta socială, stimulentul fiind 
acordat părintelui care are în îngrijire efectivă copilul/copiii; 
e.-certificat fiscal emis gratuit de către biroul de impozite și taxe locale din cadrul primăriei; 
f.-extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, după caz. 
(2) Verificarea și soluționarea cererilor însoțite de documentele justificative se analizează în 
ordinea înregistrării acestora. 
Art.4.-Depunerea dosarului 
Dosarul privind acordarea stimulentului pentru copilul nou-născut se depune la Direcția de 
asistență socială din cadrul Primăriei orașului Ianca, în termenul prevăzut la art.2-alin.(1)-
lit.c), sub sancțiunea decăderii. 
Art.5.-Acordarea stimulentului 
(1) Dreptul la stimulentul financiar se aprobă prin dispoziția primarului, după verificarea de 
către Direcția de asistență socială a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și se acordă începând 
cu luna următoare depunerii cererii. 
(2) Stabilirea dreptului la stimulentul financiar se dispune în termen de maximum 30 de zile 
de la data depunerii cererii. Dispoziția primarului se comunică beneficiarilor în termen de 10 
zile lucrătoare de la emitere. 
(3) Suma acordată cu titlu de stimulent financiar pentru copiii nou-născuți se va plăti prin 
transfer bancar sau prin casieria instituției, în funcție de opțiunea solicitantului. 
(4) Stimulentul financiar se acordă o singură dată pentru fiecare copil nou-născut, pentru 
primele trei nașteri, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație în bugetul local. 
Art.6.-Cuantumul stimulentului 
Cuantumul stimulentului financiar pentru nou-născuții din U.A.T.Oraș Ianca este de 1.000 lei/ 
copil născut viu și se plătește în baza dispoziției primarului.  
Art.7-Respingerea cererii 
(1) Constituie motive de respingere a cererii privind dreptul la stimulentul financiar pentru 
copiii nou-născuți: 
a)-neîndeplinirea condițiilor de acordare/eligibilitate; 
b)-s-a depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile; 
c)-nu s-a respectat termenul de depunere a cererii. 
(2) Respingerea cererii privind dreptul la stimulentul financiar pentru copiii nou-născuți se 
face prin dispoziția motivată a primarului, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile 
lucrătoare de la emitere. 
 
       P R I M A R,                                                        DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, 
 
 
Fănel George CHIRIȚĂ                                                             Emilia CARAMAN 
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Anexa la Procedura de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți 

 
 

CERERE - DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
privind acordarea stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți 

 

      Subsemnatul(a)...........................................................................domiciliat/ă  în Orașul Ianca, 

str./sat................................................, nr........., bloc........., sc......, ap......., tel............................... 

C.N.P..........................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria..........nr........................, 

eliberat/ă de ................................................................., la data de .................................., vă rog să-

mi aprobați acordarea stimulentului financiar pentru copilul nou-născut, potrivit prevederilor H.C.L. 

nr.3/27.01.2022, cu modificările și completările ulterioare. 

Copilul a fost înregistrat în Registrul stării civile al localității....................................................., sub 

numele de ............................................................................., C.N.P............................................., 

cu certificatul de naștere seria................... nr.......................................... 

      Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile art.326 din Codul penal privind infracțiunea de fals 

în declarații, că pentru copilul identificat cu C.N.P. ............................................. nu s-a mai depus 

nicio cerere în vederea acordării stimulentului financiar. 

      Totodată, declar că eu și soțul/soția ne ocupăm de creșterea și îngrijirea copilului care locuiește 

împreună cu noi, copilul nefiind încredințat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism 

privat autorizat sau public. 

      Menționez că doresc ca suma de 1.000 lei, reprezentând stimulentul financiar, să fie plătită în 

numerar la casieria Primăriei orașului Ianca/să fie virată în contul bancar............................................. 

..................................................deschis la......................................................... 

 
Data.................                                                            Semnătura............................................ 
 

                                                        DECLARAȚIE 

Subsemnatul/Subsemnata...............................................................declar că am fost informat că 

datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale 

instituției. Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și actele anexate acesteia vor fi 

prelucrate de Primăria Orașului Ianca, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/ 679 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestora. 

 

Data............................                                                            Semnătura............................................   

 



 

 

 

 
 
 

                                                                    
                                                          H O T Ă R Â R E A  Nr.52 
                                                              din 15 septembrie 2022 

 
privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 septembrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►adresa nr.29957/24.08.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, potrivit căreia prin 
Decizia nr.5/24.08.2022 s-a modificat repartizarea sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul localităților, cu o influență finală pozitivă asupra bugetului orașului Ianca 
în cuantum de 513 mii lei; 

      ►adresele nr.4257/07.09.2022 și nr.4322/13.09.2022 ale Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», 
privind modalitatea de repartizare/retragere a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru această unitate 
de învățământ, pentru solicitarea sumei de 138.200 lei de la bugetul local în vederea finanțării unor cheltuieli 
de funcționare, respectiv pentru aprobarea închirierii unor spații excedentare pe care le administrează în 
cadrul bazei materiale a învățământului, cu stabilirea tarifelor de închiriere;  

      ►adresa nr.2900/07.09.2022 a Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», privind modalitatea de 
repartizare/retragere a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru această unitate de învățământ, precum 
și solicitarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local, în completarea celor alocate la aprobarea bugetului pe 
anul în curs, pentru finanțarea unor cheltuieli de funcționare;  

      ►raportul nr.18008/07.09.2022 al serviciului financiar contabil, privind necesitatea rectificării bugetului 
local cu sumele retrase/alocate de la bugetul de stat precizate anterior, precum și cu detaliile/soluțiile de 
rectificare bugetară pe anul în curs; 

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

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

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

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

      a)-se diminuează cu suma de 9.000 lei veniturile din capitolul 110202 - sume defalcate din taxa pe 
valoarea  adăugată pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, în trim.IV, din 
care 5.700 lei din bugetul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» și 3.300 lei din bugetul Liceului 
Tehnologic «Nicolae Oncescu»; 

      b)-se majorează cu suma de 24.000 lei veniturile din capitolul 110202 - sume defalcate din taxa pe 
valoarea  adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în 
învățământul de masă, din care 16.200 lei pentru Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» și 7.800 lei pentru 
Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu»; 
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      c)-se majorează cu suma de 498.000 lei veniturile din capitolul 110202 - sume defalcate din taxa pe 
valoarea  adăugată pentru finanțarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din care 
365.000 lei pentru Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» și 133.000 lei pentru Liceul Tehnologic «Nicolae 
Oncescu»; 

      d)-se diminuează cu suma de 25.000 lei cheltuielile din capitolul 510203710101-autorități executive, 
sumă care se alocă suplimentar unităților de învățământ pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, din 
care 10.000 lei pentru Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» și 15.000 lei pentru Liceul Tehnologic «Nicolae 
Oncescu»; 

      (2) În cadrul bugetului Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» se majorează cu suma de  20.000  lei  
cheltuielile la alineatul 20.01.03-încălzit, iluminat și forță motrică și cu suma de 11.000 mii lei cheltuielile la 
alineatul 20.01.09-materiale și prestări servicii cu caracter funcțional.  

      (3) Majorările prevăzute la alin.(2) se realizează prin virare de credite bugetare de la următoarele articole 
și alineate bugetare: 6.000 lei de la alineatul 20.01.01-furnituri de birou; 5.000 lei de la alineatul 20.13-
pregătire profesională; 20.000 mii lei  de la alineatul 20.01.02-materiale de curățenie.  

      (4) În scopul realizării de venituri suplimentare, unitățile de învățământ pot închiria pe perioadă 
determinată spațiile excedentare pe care le administrează în cadrul bazei materiale, cu utilizarea similară a 
tarifelor minime de pornire a licitației publice aprobate la cap. III din anexa la H.C.L.Nr.40/30.06.2022 pentru 
închirierea spațiilor din domeniul public/privat al orașului administrate de Direcția Serviciilor Publice. 

      Art.2.-(1) Se majorează cu suma de 20.000 lei veniturile din capitolul 37.02.01-sponsorizări, respectiv 
cheltuielile din capitolul 51020103 710130-autorități executive, alte active fixe, în vederea realizării 
obiectivului de investiții «Achiziție mobilier urban pentru un spațiu de joacă în satul Plopu», completându-se 
corespunzător Anexa nr.4 la H.C.L.nr.8/2022. 

      (2) Se aprobă utilizarea sumei de 130.000 lei din secțiunea de funcționare 51020103 200109-autorități 
executive, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, din venituri proprii, pentru servicii de 
prelucrare, selectare și predare fond arhivistic al cărui termen de păstrare a expirat, potrivit Legii arhivelor 
naționale nr.16/1996-republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

      Art.3.-(1) Se aprobă utilizarea sumei de 260.000 lei din capitolul 98.10-excedent din anii anteriori,  din 
care: 
      a.-suma de 30.000 lei pentru achiziție echipament (lamă) utilaj de deszăpezire; 
      b.-suma de 90.000 lei pentru finalizarea Registrului spațiilor verzi din orașul Ianca; 
      c.-suma de 130.000 lei pentru servicii de expertizare tehnică și audit energetic la 8 blocuri de locuințe 
colective din orașul Ianca, în vederea eficientizării energetice; 
      d.-suma de 10.000 lei pentru servicii de consultanță în vederea înființării unui Parc fotovoltaic în U.A.T. 
Oraș Ianca. 

      (2) Programul principalelor lucrări  publice si achiziţii finanţate din fondul de dezvoltare pentru anul 2022, 
prevăzut în Anexa nr.4a la Hotărârea Consiliului Local nr.8/24.02.2022, se completează corespunzător cu 
obiectivele prevăzute la alin.(1). 

      Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca și directorii 
unităților de învățământ preuniversitar de stat, prin serviciile de specialitate din subordine, care vor opera 
rectificările în bugetele proprii potrivit art.1-3.    

      Art.5.-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. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                            SECRETAR  GENERAL 
 
       Liviu DRAGOMIR                                                                                                 Alexandru STERIAN 
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                                                        H O T Ă R Â R E A   Nr.53 
                                                          din 15 septembrie 2022 

 
privind: concesionarea terenului în suprafață de 706 mp aparținând domeniului privat administrat de 

consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.81, domnului Zaharia Savu-cu același domiciliu, în 

vederea extinderii construcțiilor pe terenul alăturat 

 
      Consiliul Local al Oraşului Ianca, Judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 septembrie 

2022; 

      Având în vedere: 

      ►cererea nr.14573/19.05.2022 a domnului Zaharia Savu, cu domiciliul în orașul Ianca, str.Parcului 

nr.81, prin care a solicitat concesionarea terenului din domeniul privat administrat de consiliul local, liber 

de construcții, situat în continuarea curții aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, în vederea 

extinderii construcțiilor pe acest teren; 

      ►dispoziţiile art.355 și art.362 alin.(1) și (3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.15 lit.e) și art.17 din Legea nr.50/ 

1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.463 alin.(2) și (5) și art.467 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

      ►prevederile art.2 lit.c) și art.7 din Regulamentul privind închirierea/concesionarea sau constituirea 

dreptului de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul privat al orașului Ianca, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.8/15.02.2018; 

      ►raportul nr.2107155/15.07.2021 întocmit de către expert evaluator Iulian Cosmin Androniu, pentru 

evaluarea unui teren situat în aceeași zonă, potrivit căruia prețul minim de vânzare a fost stabilit în 

cuantum de 15,40 lei/mp; 

      ►prețurile minime de pornire a licitaţiilor publice pentru închirierea sau concesionarea terenurilor 

din domeniul public sau privat al orașului, aprobate în Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Local nr.2/ 

30.01.2020, în vederea amplasării de construcții provizorii, construirii de locuinţe ori de alte obiective 

pentru dezvoltarea activităților economice; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul nr.17889/05.09.2022 al serviciului de urbanism-

cadastru, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 
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      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) 

din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

     
                                             H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-(1) Se aprobă concesionarea terenului în suprafață de 706 mp din domeniul privat administrat 

de consiliul local, domnului Zaharia Savu-cu domiciliul în orașul Ianca, str.Parcului nr.81, județul Brăila, 

în vederea extinderii construcțiilor pe terenul alăturat. 

      (2) Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.81, în continuarea curții 

aferente casei de locuit și anexelor gospodărești din proprietatea petentului, având numărul cadastral 

83238 și înscris în Cartea Funciară 83238 a U.A.T. Ianca. 

      Art.2.-(1) Durata concesiunii este de 20 de ani de la data încheierii contractului, cu drept de 

prelungire în condiţiile legii, sub condiția extinderii construcțiilor pe terenul concesionat. 

      (2) Redevența se stabilește în cuantum de 0,70 lei/mp/an, care se indexează anual în funcţie de rata 

inflaţiei pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila, la care se adaugă taxa 

pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal.  

      (3) Redevența 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 fiecărei luni din perioada de 

valabilitate a contractului. 

      (4) Pentru neplata în termen a redevenței şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere, 

potrivit legii pentru creanțele bugetare. 

      Art.3.-(1) În vederea completării documentației de concesionare a terenului prevăzut la art.1, se va 

solicita avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al 

Statului Major General (A.N.R.S.P.S.) privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura 

sistemului naţional de apărare.  

      (2) Eventualele sarcini stabilite în avizul obligatoriu al A.N.R.S.P.S. vor fi preluate în contractul de 

concesiune, prin act adițional, sub sancțiunea rezilierii contractului. 

      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) lit.g) din O.U.G.nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                       SECRETAR  GENERAL 
 
       Liviu DRAGOMIR                                                                                       Alexandru STERIAN 
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                                                H O T Ă R Â R E A   Nr.54 
                                                  din 15 septembrie 2022 
 
privind:predarea amplasamentului către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, 
prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.,  precum și asigurarea condițiilor pentru 
realizarea obiectivului de investiţii - Proiect tip «Construire Bază Sportivă TIP 1 în Orașul Ianca, 
str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, Județul Brăila» 
 
      Consiliul Local al Oraşului Ianca, Judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 
septembrie 2022; 
      Având în vedere: 

      ►adresa nr.9275/05.06.2019 a Direcției Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și 
Cultură din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii S.A., potrivit căreia una din condițiile 
asumate de către Guvernul României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul 
turneului final al Campionatului European de Fotbal, în dosarul de candidatură depus la sediul 
U.E.F.A. în data de 26.04.2014, a fost construirea și modernizarea unor terenuri de fotbal, scop 
în care Federația Română de Fotbal a transmis prin adresa nr.1475/10.04.2019 un număr de 
175 de amplasamente certe, printre care și orașul Ianca, unde suprafața de teren necesară 
construirii unei Baze sportive Tip 1 este de minim 13.202 mp; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.79/31.10.2019 privind angajamentul de a pune la dispoziția 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiţii 
"C.N.I." - S.A., amplasamentul liber de construcții și fără sarcini, precum și asigurarea condițiilor 
tehnico-organizatorice și financiare în vederea executării obiectivului de investiții «Construire 
Bază Sportivă-Tip 1, în Orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Județul Brăila»; 

      ►adresa nr.4076/26.01.2021 a Direcției Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și 
Cultură-compartimentul de avizare și asistență juridică din cadrul Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A., potrivit căreia s-a pus în discuție posibilitatea/necesitatea obținerii 
avizului conform al Ministerului Educației pentru schimbarea destinației terenului, precum și 
pentru desființarea tuturor construcțiilor existente pe amplasamentul propus în proiect;   

      ►adresa nr.12043/06.08.2021 a Ministerului Educației prin care s-a transmis avizul conform 
nr.13431/06.08.2021 pentru schimbarea destinației terenului în suprafață de 13.961 mp, din 
totalul de 23.418 mp-care formează baza materială a învățământului, precum și pentru 
desființarea și excluderea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ianca 
a construcțiilor C3, C5, C6, C8, C9 și C10, în vederea predării amplasamentului liber de sarcini;       

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul nr.17564/29.08.2022 al compartimentului 
pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din 
cadrul consiliului local; 

      În conformitate prevederile Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată prin Legea nr.117/2002, cu modificările și 
completările ulterioare;       
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      În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 
alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;   
     

                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, 
prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." -S.A., pe bază de protocol,  a terenului din domeniul 
public administrat de consiliul local, în suprafață de 13.961 mp-liber de construcții și de orice 
sarcini, din totalul de 23.418 mp înscris în Cartea Funciară 75831, situat în orașul Ianca, str.Calea 
Brăilei nr.167, Județul Brăila, precum și asigurarea condițiilor tehnico-organizatorice și financiare 
în vederea și pe perioada realizării de către Companie a obiectivului de investiţii - Proiect tip 
«Construire Bază Sportivă TIP 1, Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, Oraș Ianca, Județul 
Brăila». 

      Art.2.-(1) Amplasamentul/terenul prevăzut la art.1 se predă viabilizat, conform documentelor 
urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

      (2) Nerespectarea acestei obligații, constatată la data sau ulterior încheierii protocolului de 
predare-primire, este de natură a atrage răspunderea beneficiarului-U.A.T. Oraș Ianca, 
Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. rezervându-și dreptul de a se adresa justiției în 
vederea sancționării atitudinii culpabile a beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalități și 
acordarea de daune interese dacă, prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul 
a adus atingere drepturilor și intereselor legitime ale Companiei.    

      Art.3.-(1) Se aprobă asigurarea finanțării de către U.A.T. Oraș Ianca, Județul Brăila, a 
cheltuielilor pentru racordarea obiectivului «Bază Sportivă TIP 1» la utilitățile publice: energie 
electrică, alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale sau alt tip de combustibil utilizat pentru 
încălzire și apă caldă, etc. 

      (2) U.A.T. Oraș Ianca se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren/locațiile 
necesare organizării șantierului, precum și pentru depozitarea materialelor și utilajelor. 

      Art.4.-U.A.T. Oraș Ianca se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului 
realizat de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., să mențină destinația acestuia 
și să-i asigure mentenanța pe o perioadă de minim 15 ani. 

      Art.5.-Primarului orașului Ianca se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri, care se împuternicește să semneze protocolul de predare-primire a amplasamentului 
către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 

      Art.6.-Prin grija secretarului general al orașului Ianca, prezenta hotărâre va fi adusă la 
cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în 
Monitorul Oficial Local. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                  SECRETAR  GENERAL 
 
       Liviu DRAGOMIR                                                                            Alexandru STERIAN 
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                                                    H O T Ă R Â R E A  Nr.55 
                                                     din 15 septembrie 2022 

 
privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local aferent, pentru 

realizarea obiectivului «Desființare C1-Locuință, C2, C3, C4-Anexe, Construire hală 

metalică» în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.131, județul Brăila 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 

septembrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►cererea nr.17050/09.08.2022 a domnului Trișcaș Daniel, cu domiciliul în orașul Ianca, 

str.Morii nr.63, județul Brăila, prin care se solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a 

Regulamentului local aferent pentru realizarea obiectivului «Desființare C1-Locuință, C2, C3, 

C4-Anexe, Construire hală metalică» în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.131, județul Brăila, așa 

cum s-a stabilit în Certificatul de urbanism nr.49/12.04.2021; 

      ►Avizele nr.10/20.09.2021 și nr.11/13.07.2022 ale Consiliului Judeţean Brăila, precum 

și Avizul favorabil nr.19/20.09.2021 al Comisiei tehnice județene de amenajare a teritoriului 

și autorizarea executării lucrărilor de construcții, asupra Planului Urbanistic Zonal şi a 

Regulamentului local aferent obiectivului «Desființare C1-Locuință, C2, C3, C4-Anexe, 

Construire hală metalică» în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.131, județul Brăila;  

      ►Raportul nr.17884/05.09.2022 al serviciului de urbanism-cadastru din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului, privind parcurgerea etapelor de informare și consultare a 

publicului asupra proiectului menționat anterior, potrivit Regulamentului referitor la implicarea 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului 

oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.41/28.04.2011, adoptată în temeiul 

Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr.2701/2010; 

      ►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din 

cadrul consiliului local;                                            
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      ►dispoziţiile art.25, art.45 lit.b), art.47 şi art.56 alin.(6) din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 

prevederile Legii nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și c) și alin.(6) lit.c), art.139 alin.(3) 

lit.e) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-(1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul local aferent pentru 

realizarea obiectivului «Desființare C1-Locuință, C2, C3, C4-Anexe, Construire hală 

metalică» în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.131, județul Brăila, potrivit documentației anexe care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      (2) La realizarea lucrărilor se vor respecta prevederile Planului Urbanistic Zonal şi a 

Regulamentului local aferent, aprobate potrivit alin.(1), precum şi condiţiile impuse prin 

avizele și acordurile stabilite în certificatul de urbanism.   

      Art.2.-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.(3) lit.e) din O.U.G. 

nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                 SECRETAR  GENERAL 
 
       Liviu DRAGOMIR                                                                        Alexandru STERIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H.C.L.Nr.55/15.09.2022                                                                                                             Pagina 2 din 2 



 

 

 

 
 
 

                                                                  
                                                  H O T Ă R Â R E A  Nr.56 
                                                   din 15 septembrie 2022 

 
privind: vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul 
Ianca, str.Fabricii, Incinta 1-Lot 6, Societății Comerciale MCR PROD S.R.L. Ianca - 
proprietara construcției edificate pe acest teren 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 
septembrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►adresa nr.133/29.08.2022 a S.C. MCR PROD S.R.L., cu sediul în orașul Ianca, 
str.Fabricii nr.5, C.U.I. RO6815844, reprezentată de domnul Stanciu Niță în calitate de 
administrator, prin care se solicită cumpărarea terenului din domeniul privat administrat de 
consiliul local în suprafaţă de 631 mp, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Fabricii, Incinta 
1-Lot 6, înscris în Cartea Funciară nr.71409-cu Numărul Cadastral 71409, aferent construcției 
aflate în proprietatea societății potrivit Autorizației de construire nr.62/07.09.2021, teren 
deținut în concesiune de petentă potrivit Contractului nr.118/03.01.2012, exercitându-şi astfel 
dreptul de preempțiune prevăzut de art.364 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►Raportul de evaluare nr.2209062/06.09.2022 întocmit de către expert evaluator 
Androniu Iulian Cosmin, pentru stabilirea prețului minim de vânzare a terenului; 

      ►dispoziţiile art.29 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora sumele obținute din vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat al orașului constituie integral venituri ale bugetului local şi se cuprind în 
secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor; 

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

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139 alin.(2) 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 însușește Raportul de evaluare nr.2209062/06.09.2022, prevăzut în anexa 
la prezenta hotărâre, întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin pentru 
stabilirea preţului minim de vânzare în sumă de 15.600 lei (3.210 euro/5,08 euro/mp) a 
terenului în suprafaţă de 631 mp, aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, 
situat în intravilanul orașului Ianca, str.Fabricii, Incinta 1-Lot 6, înscris în Cartea Funciară 
nr.71409-cu Numărul Cadastral 71409. 
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      (2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) Societății Comerciale MCR PROD 
S.R.L., cu sediul în orașul Ianca, str.Fabricii nr.5, C.U.I. RO6815844, reprezentată de domnul 
Stanciu Niță în calitate de administrator, teren deținut în concesiune potrivit Contractului 
nr.118/03.01.2012. 

      (3) Terenul prevăzut la alin.(1) este aferent construcției aflate în proprietatea S.C. MCR 
PROD S.R.L., edificată potrivit Autorizației de construire nr.62/07.09.2021-la care s-a întocmit 
Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.11031/04.02.2022, fiind astfel 
beneficiara dreptului de preempțiune prevăzut la art.364 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

      (4) Preţul de 15.600 lei va fi plătit integral până la data încheierii contractului de vânzare-
cumpărare în formă autentică, prin ordin de plată în contul U.A.T. Oraş Ianca RO11TREZ 
15421390207XXXXX deschis la Trezoreria Ianca. 

      (5) Prin grija serviciului financiar-contabil, suma încasată din vânzarea terenului va fi 
alocată în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, după încasarea acesteia 
în totalitate. 

      Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea, autentificarea și intabularea contractului de 
vânzare a terenului cad în exclusivitate în sarcina cumpărătorului, cu excepția documentației 
de carte funciară și a raportului de evaluare care cad în sarcina vânzătorului. 

      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
oraşului, care se împuternicește să semneze contractul de vânzare-cumpărare a terenului în 
formă autentică. 

      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.(2) din O.U.G. 
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                 SECRETAR  GENERAL 
 
       Liviu DRAGOMIR                                                                        Alexandru STERIAN 
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                                                 H O T Ă R Â R E A  Nr.57 

           din 15 septembrie 2022 
 

privind: aprobarea prețurilor minime de vânzare a materialului lemnos, rezultat din APV 2200130800610 și 
APV 2200130800620, aparținând fondului forestier din proprietatea publică a orașului Ianca 
      
      Consiliul local al orașului Ianca, județul Braila, întrunit în ședință ordinară la data de 15 septembrie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.4754/07.09.2022 a Ocolului Silvic Ianca, prin care s-a solicitat aprobarea prețurilor minime 
de vânzare a materialului lemnos, rezultat din APV 2200130800610 și APV 2200130800620, aparținând 
fondului forestier din proprietatea publică orașului Ianca; 
      ►dispoziţiile art.12 alin.(1) și (2) și art.17 alin.(2) lit.g) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Lista preţurilor de referinţă pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2022, pentru a fi folosite la 
calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art.22 alin.(6) din Legea nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, aprobate prin Ordinul  ministrului mediului, apelor și pădurilor 
nr.119/p2022; 
      ►Referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul 
consiliului local;    
      În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                                                                  H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
      Art.1.-(1) Se aprobă prețurile minime de vânzare a materialului lemnos, rezultat din APV 2200130800610 
și APV 2200130800620 aparținând fondului forestier din proprietatea orașului Ianca, după cum urmează: 

Specia 
(Produse principale) 

Lemn de lucru 
(lei/mc) 

Lemn de foc  
 (lei/mc) 

Lemn de foc,  
vârfuri (lei/mc) 

Salcâm 470 400 100 
D.T.(Glădiță, Ulm, Dud, etc. 250 200 80 

Plopu negru 150 120 70 
Produse accidentale (arbori uscați, cu 

lemn parțial deteriorat) APV 327 250 200 80 

      (2) Prețurile aprobate protrivit alin.(1) includ taxa pe valoarea adăugată. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Ocolul Silvic Ianca, potrivit 
Contractului de administrare nr.2620/1/08.05.2017 pentru realizarea lucrărilor de întreținere prevăzute în 
Amenajamentul silvic întocmit pentru perioada 2015-2024. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă 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.(3) lit.g) din O.U.G. nr.57/ 2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                          SECRETAR  GENERAL 
 
       Liviu DRAGOMIR                                                                                              Alexandru STERIAN 
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