
 
 
 
 
 

 
 
 

 
H O T Ă R Â R E A   Nr.8 

din 23 februarie 2017 
 
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data 
de 23 februarie 2017. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
23 februarie 2017; 
      Având în vedere: 
      -dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      -dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca. 
      În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Domnul consilier local Mircea MIRCESCU este ales preşedinte de şedinţă a 
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 23 februarie 2017, care va semna 
hotărârile aprobate în această ședință, procesul verbal al ședinței, precum şi orice alte 
documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului 
președinte de ședință. 
      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe 
pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice 
a comunităţii locale. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,             
                                   SECRETARUL ORAŞULUI 
 
      Mircea MIRCESCU                                                           Alexandru STERIAN 
 
 

                               R O M Â N I A 
                   JUDEȚUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395 



 
 
 
 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.9 
din 23 februarie 2017 

 
privind: instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra unui teren din domeniul public 
al orașului în favoarea S.C. Electrica S.A.- S.D.E.E. Brăila pentru racordarea la rețeaua electrică a 
locuinței doamnei Pîndaru Mariana din orașul Ianca, satul Plopu nr.182A, județul Brăila. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 2017; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.435/13.01.2017 a S.C. Electrica S.A.-S.D.E.E. Brăila, prin care se solicită punerea 
la dispoziție, cu titlu gratuit, a unui teren în suprafață de 2,00 mp din domeniul public al orașului, 
pentru amplasarea unui stâlp necesar racordării la rețeaua electrică a locuinței doamnei Pîndaru 
Mariana din orașul Ianca, satul Plopu nr.182A, județul Brăila; 
      ►dispoziţiile art.12 alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu 
modificările și completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.755-772 din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum şi 
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.124 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;                                                                 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
      Art.1.-(1) Se instituie dreptul de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra unui teren în suprafaţă de 
2,00 mp din domeniul public al oraşului, în favoarea S.C. Electrica S.A. - S.D.E.E. Brăila, pentru 
racordarea la rețeaua electrică a locuinței doamnei Pîndaru Mariana din orașul Ianca, satul Plopu 
nr.182A, CV.19, P.292-Lot 1, județul Brăila.  
      (2) Terenul este identificat prin planul de amplasament și delimitare anexat, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, urmând a fi pus la dispoziție  pe bază de protocol încheiat în 
termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 
serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,              

                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
 

     Mircea MIRCESCU                                                                                   Alexandru STERIAN 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

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



 
 
 
 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.10 
din 23 februarie 2017 

 
privind: prelungirea termenului de concesiune a unui teren din domeniul public al orașului, 
administrat  de consiliul local, Societății Comerciale CIPRI COM S.R.L. Ianca. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23  
februarie 2017; 
      Având în vedere: 
      ►cererea nr.10046/04.01.2017 a domnului Vlase Romică, reprezentant al  S.C. CIPRI COM 
S.R.L. Ianca, prin care se solicită prelungirea termenului de concesiune a terenului din domeniul 
public al orașului, cu jumătate din perioada inițială prevăzută în Contractul de concesiune 
nr.13135/08.01.2007, pe care s-a extins construcția potrivit Autorizației de construire nr.98/2007; 
      ►dispoziţiile art.56 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G.nr.54/2006, privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG nr.168/2007, precum și 
ale art.2 alin.(2) din Contractul-cadru de concesiune, prevăzut în Anexa nr.6 la Normele 
metodologice; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum şi 
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) și 
art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
                                                            H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
      Art.1.-Se aprobă prelungirea termenului de concesiune a terenului în suprafață de 20 mp. din 
domeniul public al orașului, cu jumătate din perioada inițială prevăzută la art.2 din Contractul 
nr.13135/08.01.2007, respectiv până la data de 8 ianuarie 2022, condiționată de retragerea 
construcției la aliniamentul blocului E 2 pentru degajarea aleii pietonale de pe str.Sărățeni. 
      Art.2.-Se împuternicește primarul orașului Ianca să semneze actul adițional privind modificarea 
art.2 alin.(1) din Contractul de concesiune nr.13135/08.01.2007, după îndeplinirea condiției 
prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
     Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,             

                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
 

     Mircea MIRCESCU                                                                                   Alexandru STERIAN 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

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



 
 
 
 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.11 
din 23 februarie 2017 

 
privind: prelungirea termenului de atribuire în folosință gratuită a spațiului din imobilul situat în 
orașul Ianca, str.Gării nr.7, pentru sediul comun al Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 
„22 M Dedulești I.S.G.”  și  „ST. M. Kogălniceanu”. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23  
februarie 2017; 
      Având în vedere: 
      ►adresa comună nr.6/4/10.02.2017 a Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „22 M 
Dedulești I.S.G.” și „ST. M. Kogălniceanu”, prin care se solicită prelungirea termenului de atribuire 
în folosință gratuită a spațiului din imobilul situat în orașul Ianca, str.Gării nr.7, pentru sediul comun 
al ambelor organizații; 
      ►dispozițiile art.49 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
aprobată prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
dispozițiile art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului 
local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(6) lit.a) pct.19, art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) 
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
      Art.1.-Se aprobă prelungirea termenului de atribuire în folosință gratuită a spațiului din imobilul 
situat în orașul Ianca, str.Gării nr.7, pentru sediul comun al Organizațiilor Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigații „22 M Dedulești I.S.G.” și „ST. M. Kogălniceanu”, până la data de 31 martie 2027. 
      Art.2.-Se împuternicește primarul orașului Ianca să semneze actele adiționale la Contractele de 
comodat nr.13341/19.04.2007 și nr.13358/24.04.2007. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
     Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,              

                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
 

     Mircea MIRCESCU                                                                                   Alexandru STERIAN 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

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



 
 
 
 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.12 
din 23 februarie 2017 

 
privind: modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru  serviciul public de salubrizare, precum 
și a chiriilor pentru spațiile administrate de către Direcţia Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local 
al oraşului Ianca. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 februarie 2017; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.8 alin.(3) lit.j și k)) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.6 alin.(1) lit.k) și l) și art.26 din Legea 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006-republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispozițiile art.7, art.8 și art.15 alin.(1) lit.b) și c) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobate prin 
Ordinul Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007; 
      ►dispoziţiile art.16 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice-cu notele de 
fundamentare a tarifelor/taxelor/chiriilor şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14, art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
      Art.1.-(1) Tarifele de operare și taxele speciale pentru  serviciul public de salubrizare, precum și chiriile 
pentru spațiile administrate de către Direcţia Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca, 
aprobate prin H.C.L.nr.70/30.12.2015, se modifică potrivit Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 
      (2) Din valoarea chiriilor stabilite potrivit alin.(1), o cotă de 50% se face venit la bugetul local şi diferenţa 
de 50% se face venit la bugetul Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca. 
      Art.2.-(1) Taxele speciale sunt instituie pentru utilizatorii serviciului public de salubrizare care refuză 
încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul, acestea urmând regimul juridic al celorlalte 
impozite şi taxe locale.  
      (2) Direcţia Serviciilor Publice va prezenta periodic compartimentului de impozite şi taxe locale tabelul 
nominal cu utilizatorii care nu au încheiat contractele de prestări servicii. 
      (3) Taxele speciale se încasează de către compartimentul de impozite şi taxe locale din cadrul primăriei 
într-un cont distinct, urmând a fi virate Direcţiei Serviciilor Publice pe măsura încasării. 
      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Serviciilor Publice din 
subordinea consiliului local, operatorul serviciului public de salubrizare din oraşul Ianca. 
      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de 
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,               
                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
 
     Mircea MIRCESCU                                                                                                Alexandru STERIAN 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

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



 

 

 

 
 

                                                                                                                    
                                                                                                              Anexa  la H.C.L nr.12/23.02.2017 

 
TARIFE DE OPERARE, TAXE SPECIALE ȘI CHIRII 

 pentru Serviciul public de salubrizare din aria administrativ –  teritorială Ianca, 
  aplicabile începând cu data de 01.03.2017 

 

Capitolul I – TARIFE DE OPERARE SPECIFICE SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 
 

Tarife  de operare privind serviciul public de 
salubrizare 
 
Tarifele nu conțin TVA 

Lei/ 
Um 

Deșeuri 
biodegradabile 

Deșeuri municipale 

Tarif 
anterior 
 

Tarif 
actual 
 

Tarif 
anterior 
 

Tarif 
actual 
 

Tarif colectare deșeu  bovine lei/cap/lună 10,92 11,94   

Tarif colectare deșeu  cabaline lei/cap/lună 7,66 9,45   

Tarif colectare deșeu ovine și caprine lei/cap/lună 0,97 1,39   

Tarif colectare deșeu  suine lei/cap/lună 2,42 3,10   

Tarif colectare deșeu avicol lei/gosp/lună 6,25 7,77   

Tarif colectare fracție bio gospodării individuale lei/gosp/lună 6,85 7,99   

Tarif valorificare fertilizant bio lei/to 39,11 42,41   

Tarif colectare deșeuri municipale persoane fizice lei/pers/lună   7,71 10,93 

Tarif colectare deșeuri municipale persoane juridice lei/mc   142,8 186,77 

Tarif întreținere integrată a domeniului public lei/1000 mp   20,07 27,85 

Tarif depozitare deșeu în zone neamenajate lei/to   28,23 37,61 

Tarif măturat manual carosabil/ 1,25 indice toamnă lei/1000 mp   22,49/ 
28,11 

30,13/ 
37,66 

Tarif măturat manual trotuare și pavele/1,25 indice toamnă lei/1000 mp   27,12/ 
33,9 

34,04/ 
42,55 

Tarif întreținere piețe agroalimentare lei/1000 mp   58,38 72,93 

Tarif tuns gazon lei/mp   0,12 0,18 

Tarif curățat manual zăpadă și gheață căi publice lei/mp   3,33 4,22 

Tarif transport mecanizat zăpadă și gheață lei/mc   24,47 33,84 

Tarif împrăștiat material antiderapant căi publice lei/1000 mp   10,83 15,18 

Tarif vidanjare lei/mc   33,87 43 

Tarif deplasare mijloace de transport lei/km   2,83 2,83 

Capitolul II – TAXE SPECIALE DE SALUBRIZARE 
Taxe  speciale de salubrizare Lei/UM Anterior,lei Actual, lei 
Taxă specială persoană fizică fără contract lei/persoană/lună 9,50 13 

Taxă specială persoană juridică fără contract lei/salariat/lună 26,50 29 

 

Capitolul III – CHIRII 
Chirii 
Tarifele nu conțin TVA 

  Lei/ UM precedent 
lei 

Actual 
lei 

Tarif chirie spații comerciale și de prestări servicii lei/mp 6 7,42 

Tarif chirie spații partide politice lei/mp 2 2,47 

Tarif chirie spații centrale termice lei/mp 2,5 3,84 

 
 

Director executiv, 
Ing.Dumitrache Anca 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 
DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE 

 
 
 

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA 
 
 
 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395 

 



 
 
 
 

 
                                                                                
                                                                      
 

     H O T Ă R Â R E A   Nr.13 
               din 23 februarie 2017 

 
privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2017. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 23 
februarie 2017; 
      Având în vedere : 
      ►dispoziţiile art.30 alin.(1), art.32 alin.(3) şi art.33 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea protecției civile 
nr.481/2004-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.2 din H.G.nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de asigurare cu 
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
      ►dispoziţiile art.50 din Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în 
situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.1184/2006; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de 
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.8, art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
      Art.1.-Se aprobă Planul de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2017, potrivit 
Anexelor nr.1, 1A şi 1B   care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de 
preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii 
de urgenţă. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,              
                                                SECRETARUL ORAŞULUI 
 
     Mircea MIRCESCU                                                                                   Alexandru STERIAN 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 
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     H O T Ă R Â R E A   Nr.14 
               din 23 februarie 2017 

 
privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă pe 
teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2017. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 23 
februarie 2017; 
      Având în vedere : 
      ►dispoziţiile art.13 lit.a) şi art.14 lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr.481/2004 privind 
protecţia civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.6 alin.(1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor, aprobată prin Ordinul M.A.I. nr.132/2007;  
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 
din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
                                                              
                                                             H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
      Art.1.-(1) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, 
aprobat prin H.C.L.nr.27/2010-cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit 
raportului şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
      (2).-Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca aprobat 
prin H.C.L. nr.27/2010, actualizat cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele 
aprobate potrivit art.1, este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de 
preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii 
de urgenţă. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,              

                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
 

     Mircea MIRCESCU                                                                                   Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.15 
din 23 februarie 2017 

 
privind: actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcţiei Serviciilor 
Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 23 
februarie 2017;  
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.3 și art.8 alin.(1) lit.i) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.28/26.04.2007 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Direcţiei Serviciilor Publice; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice şi 
raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(3) lit.b) și alin.(6) lit.a) pct.14, art.46 
alin.(1), art.73 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
      Art.1.-(1) Regulamentul de organizare  şi funcţionare a Direcţiei Serviciilor Publice din 
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/ 
26.04.2007, se actualizează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     (2) La momentul constituirii, compartimentul de audit din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului va efectua și activitățile de audit public intern la Direcţia Serviciilor Publice. 
      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a 
comunităţii locale. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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                                                                                                              Anexa  la H.C.L nr.15/23.02.2017 

                    
               

                     Regulament de organizare şi funcţionare 
                         Direcţia Serviciilor Publice Ianca - 2017 
 
            Prezentul Regulament de organizare și funcționare stabilește cadrul general de structurare 
și funcționare a Direcției Serviciilor Publice Ianca privind următoarele activități: serviciul public de 
salubrizare, gestionarea câinilor fără stăpân, administrarea activității recreative de la piscina 
orășenească precum și alte activități diverse (activități de comerț, activități de colectare ape uzate 
prin vidanjare, activități de transport rutier). 

 

Capitolul 1. Dispoziţii generale  
 
     Art.1 Direcţia Serviciilor Publice, cu sediul în oraş Ianca, Str.Gării nr.6, Bloc C7, este un serviciu 
public de interes local,  înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr.31 din 30 septembrie 1996,  cu 
personalitate juridică și în subordinea Consiliului Local al Orașului Ianca.  
    Art.2  Direcția Serviciilor Publice își desfășoară activitatea în baza regulamentelor specifice 
activităților prestate (salubrizare, gestiune câini fără stăpân, administrare activitate recreativă ) 
precum și a prezentului regulament.  
    Art.3 Sistemele utilităţilor publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a 
administraţiei publice locale și fac parte din domeniul public sau privat al acestora.  
    Art.4 Serviciile de utilități publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general și au 
un caracter tehnico – edilitar precum și economic. Ele sunt înființate, organizate și coordonate de 
autoritățile administrației publice locale, sunt organizate pe principii de eficiență economică și 
presupun existența unei infrastructuri tehnico – edilitare adecvate.  
 

Capitolul 2. Autorităţi şi competenţe. 
 

2.1 Autorităţile administraţiei publice locale. 
 

    Art.5 Consiliul Local Ianca are competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte 
crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau 
privată aferente sistemului de utilităţi publice. 
   Art.6 În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor privind activitățile prestate de Direcția 
Serviciilor Publice, Consiliul Local al Orașului Ianca adoptă hotărâri privind: 
 elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului public de salubrizare precum și a  

programelor proprii privind dezvoltarea,  reabilitarea, extinderea şi modernizarea 
infrastructurii specifice; 

 contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii în 
vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor existente; 
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 elaborarea şi aprobarea regulamentelor specifice activităților prestate de Direcţia Serviciilor 

Publice Ianca, a indicatorilor de performanță precum şi a caietului de sarcini specific serviciului 
public de salubrizare; 

 aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi 
reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente activităților prestate în aria administrativ 
teritorială a oraşului Ianca. 

   Art.7 Strategia Consiliului Local al Orașului Ianca privind serviciul public de salubrizare va  urmări 
cu prioritate realizarea următoarelor obiective : orientarea serviciului către utilizatori, asigurarea 
accesului nediscriminatoriu al tuturor cetățenilor comunităţii la acest serviciu, asigurarea calităţii 
serviciului, promovarea programelor de investiţii, a  metodelor moderne de management, precum 
și a  profesionalismului şi eticii profesionale.   

 
2.2 Autorităţile de reglementare. 
 

    Art.8 Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodărire Comunală are 
calitatea de autoritate de reglementare, în sensul Legii nr.51/2006 privind serviciile publice de 
autoritate publică. Potrivit competențelor sale, aceasta eliberează licențele de operare, elaborează 
metodologii și regulamente – cadru și monitorizează modul de respectare și implementare a 
legislației specifice serviciilor de utilitate publică. 
    Art.9 Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodărire Comunală își 
exercită prerogativele în condiții de echidistanță și echilibru în raport cu utilizatorii, operatorii și 
autoritatea administrației publice locale. 
    Art. 10 Calitatea de operator este recunoscută numai în baza licenței de operare și se va urmări, 
cu precădere, îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: cunoașterea și însușirea actelor 
normative ce reglementează domeniul serviciilor publice, capabilitatea managerială, 
organizatorică și economico-financiară precum și dotarea și capacitatea tehnică. 
    Art.11  Prestarea serviciilor publice de către operatori fără licență sau cu licență expirată precum 
și practicarea unor tarife mai mari decât cele aprobate de autorități constituie contravenții și se 
sancționează cu amendă de la 30 000 lei la 50 000 lei. 
 
Capitolul 3. Structura organizatorică și raporturile juridice ale instituției. 
 
 

     Art.12 Structura organizatorică a Direcţiei Serviciilor Publice se aprobă anual de către Consiliul 
Local al Orașului Ianca, conform organigramei şi statului de funcţii, ambele documente întocmite 
de conducerea instituției și atașate bugetului de venituri şi cheltuieli.Statul de funcții cuprinde un 
număr maxim de 33 salariați,  4 fiind funcții publice și 29 personal contractual. Gradul de ocupare 
a posturilor este variabil, în funcție de necesitățile curente. 
    Art.13  Organizarea internă a personalului Direcţiei Serviciilor Publice Ianca este realizată în 
funcție de activitățile prestate, după cum urmează:  colectarea deșeurilor municipale, colectarea 
deșeurilor biodegradabile, gestionarea câinilor fără stăpân, întreținerea integrată a domeniului 
public precum și administrarea bazei sportive ” Ștefan Vrăbioru”. Administrativ, instituția are un 
compartiment financiar, un compartiment de relații publice precum și unul de protecția mediului. 
    Art.14 Activitatea de audit financiar,  la nivelul Direcției Serviciilor Publice,  se realizează de către 
instituția ierarhic superioară care, prin organizarea sa internă, are un compartiment distinct în 
acest sens. 
    Art.15 Coordonarea tuturor activităţilor  Direcţiei Serviciilor Publice Ianca este realizată de 
conducerea instituției cu atribuțiuni de ordonator terţiar de credite, subordonat funcției publice 
ierarhic superioare și Consiliului Local al Orașului Ianca. 
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     Art.16 Raporturile juridice dintre Consiliul Local al Orașului Ianca și Direcția Serviciilor Publice 
privind gestiunea activității de salubrizare sunt reglementate prin hotărâre de administrare directă 
(HCL nr. 70/dec.2015). Există și raporturi de natură contractuală privind activitățile prestate pe 
baza cărora se emit facturi lunar. 
     Art.17 Raporturile juridice dintre Direcția Serviciilor Publice în calitatea sa de operator licențiat 
al serviciului public de salubrizare și utilizatorii acestui serviciu sunt de natură contractuală. Cu 
respectarea reglementărilor specifice serviciilor publice, este instituită și taxa specială de 
salubrizare ce se constituie în venit al instituției și se decontează prin compartimentul de taxe și 
impozite locale. 
   

Capitolul 3. Infrastructură tehnico-edilitară publică. 
 

  Art.18 Bunurile proprietate publică specifice activităților prestate de Direcția Serviciilor Publice, în 
calitatea sa de administrator al acestora,  sunt supuse inventarierii anuale și sunt evidențiate 
distinct în patrimoniu.    
  Art.19 Bunurile domeniului public nu pot constitui garanții pentru credite bancare, fiind 
inalienabile, imprescriptibile și insesizabile, după cum urmează: 

a) nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în 
condițiile legii; 

b) nu pot fi supuse executării silite și asupra lor nu se pot constitui garanții reale; 
c) nu pot fi dobândite de către alte persoane  prin efectul posesiei de bună-credință asupra 

bunurilor mobile. 
 
      3.1 Salubrizare. 
  Art.20  Serviciul public de salubrizare se desfășoară în baza unui regulament specific precum și a 
unui caiet de sarcini  aplicabile următoarelor activităţi specifice : 
  a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 
  b)  organizarea neutralizării şi valorificării materiale a deşeurilor municipale; 
  c)  sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare; 
  d) măturatul   căilor publice; 
  e) curăţarea manuală a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheţ. 
  f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către  instalaţii 
de neutralizare; 
        g) întreținerea integrată a domeniului public; 
  h) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor biodegradabile din gospodăriile 
individuale;  
  i)  administrarea depozitului de deşeuri biodegradabile; 
        j) colectarea, depozitarea și eliminarea deșeurilor electrice și electronice  provenite de la 
populație, instituții publice și agenți economici; 
  Art.21 Personalul de deservire operativă a bunurilor specifice destinate prestării serviciului de 
salubrizare au ca sarcină principală de serviciu exploatarea și asigurarea funcţionării lor.  
Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi 
responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile 
operaţionale. 
  Art.22 Bunurile publice specifice activității de salubrizare din aria administrativ-teritorială a 
Orașului Ianca și administrate de Direcția Serviciilor Publice sunt: două autospeciale de colectare a 
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deșeurilor, indiferent de natura lor, o vidanjă și un încărcător frontal,  o presă de îmbalotat deșeuri 
reciclabile supuse valorificării periodice. Bunurile au fost preluate printr-un protocol de predare-
primire, exploatarea și întreținerea acestora fiind asigurate de administrator. 
 

3.2 Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân.  
   Art.23  Serviciul specializat în gestionarea câinilor fără stăpân  este înființat, potrivit art.1 alin (1) 
din Ordonanța de urgență nr.155/2001 prin HCL nr.14/24.02.2005, este organizat și finanțat prin 
grija și coordonarea Consiliului Local al Orașului Ianca și administrat de Direcția Serviciilor Publice. 
  Art. 24 Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân se desfășoară în baza regulamentului 
specific aprobat prin hotărâre de consiliu local. 
  Art.25 Bunul public al activității de gestionare a câinilor fără stăpân este adăpostul public 
amplasat în Str. Fabricii nr.13 și autorizat prin certificatul de înregistrare sanitar-veterinară 
nr.19/31.05.2013 
 

3.3 Activitatea de administrare a bazei sportive. 
 
   Art.26 Baza sportivă ”Ștefan Vrăbioru” a fost înființată prin grija și coordonarea Consiliului Local 
al Orașului Ianca, iar Direcția Serviciilor Publice este administrator al acesteia în baza Hotărârii 
Consiliului Local nr. 55/26.07.2007  
   Art.27 Bunurile publice ale acestei baze sportive sunt: teren de fotbal cu gazon natural în 
suprafață de 10040 mp, mini teren de fotbal cu gazon sintetic în suprafață totală de 789 mp, bazin 
de înot cu un teren în suprafață 407 mp precum și clădirile administrative. 
   Art.28 Finanțarea integrală a activităților recreative ce se desfășoară în baza sportivă este 
susținută de la bugetul local, iar taxele încasate pentru utilizarea bazinului de înot precum și a mini 
terenului cu gazon sintetic se fac venit al acestuia. 
   Art.29  Activitatea sezonieră a bazinului de înot este coordonată de Direcția Serviciilor Publice și 
autorizată prin documentul de înregistrare sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor 
nr.1208/13.07.2015 pentru activitatea de comerț  precum și prin autorizația sanitară de 
funcționare nr.31/03.07.2015 emisă de Direcția de Sănătate Publică Brăila pentru codul CAEN 
9329. 
 

3.4 Activitatea de administrare a fondului locativ de stat. 
 
   Art.30 Bunurile publice de natura fondului locativ, denumit fond locativ public se află în 
proprietatea Consiliului Local Ianca și în deplină administrare gospodărească a Direcției Serviciilor 
Publice, conform art. 12 al Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 
acestuia. 
  Art.31 Închirierea bunurilor proprietate publică se realizează prin relații contractuale, cu orice 
persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de 
administrare.  
   Art.32  Sumele încasate din închirierea suprafețelor locative se fac venit la bugetul local în cotă-
parte de 50%, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.9/31.01.2014 
 

    Capitolul 4. Atribuţiile şi responsabilităţile  compartimentelor structurale. 
 
         4.1 Responsabilitățile angajatorului. 
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     Art.33   Reprezentantul  legal al Direcției Serviciilor Publice în vederea creării cadrului 
organizatoric  precum și a condiţiilor necesare întăririi ordinii şi disciplinei, are următoarele 
obligaţii : 
 Asigură eficiență asupra activului şi pasivului institutiei pe care o conduce prin stabilirea 
unor atribuții individuale specifice activităților prestate.  
 Exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. 
 Constată săvârșirea abaterilor disciplinare și aplică sancțiunile corespunzătoare, potrivit 
legii. 
 Emite decizii interne cu caracter obligatoriu pentru salariat, în condițiile legii. 
 Asigură o bună organizare a activităților instituției prin verificarea periodică a sectoarelor de 
lucru.  
 Asigură măsurile privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. 
 Asigură aprovizionarea ritmică a sectoarelor de lucru cu materiale şi combustibili, cu 
respectarea consumurilor normate. 
 Asigură măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv 
pentru activitatea de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire prin instruirea  
periodică a salariaţilor, asigurarea controlului permanent al stării materialelor folosite în procesul 
muncii, asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, 
asigurarea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor . 
 Asigură accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii. 
 Decide asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate asupra echipamentului de protecţie 
utilizat de salariaţi. 
 Stabilește, prin fișa postului, atribuțiile și responsabilităților salariaților instituției, obiectivele 
de performanță individuală precum și criteriile de evaluare a realizării acestora. 
 Asigură echipamente individuale de protecţie precum şi materiale igienico-sanitare. 
 Acordă salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege,  din contractele individuale de muncă. 
 Decontează toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să 
vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii. 
 Înființează registrul general de evidenţă a salariaţilor, în condițiile legii; 
 Asigură egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor 
de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor 
bazate pe criteriul de sex în regulamentul intern al unității. 
 Eliberează, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 
 Asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 
 

4.2 Responsabilitățile compartimentului financiar. 
 

       Art.34  Compartimentul financiar îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
a) Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire 
la situaţia patrimonială, atât pentru necesităţile proprii ale instituţiei, cât şi în relaţiile externe; 
b) Asigură furnizarea informaţiilor necesare stabilirii patrimoniului instituţiei, execuţiei bugetului 
aprobat, precum şi întocmirea balanţelor financiare, a bilanţului contabil şi a contului de execuţie 
bugetară, trimestrial şi anual; 
c) Asigură încadrarea în prevederile bugetare aprobate a achiziţiilor de mijloace fixe, obiecte de 
inventar, materiale consumabile şi prestări servicii, precum şi a cheltuielilor de personal; 
d) Persoana împuternicită prin decizie internă exercită controlul financiar preventiv propriu; 
e) Evidenţiază operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu; 
f) Execută şi evidenţiază toate operaţiunile privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor bugetare;  
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g) Întocmeşte lunar notele contabile pe baza înregistrării tuturor operaţiunilor economico-
financiare efectuate, iar pe baza acestora, întocmeşte balanţele de verificare sintetice şi analitice; 
h) Tine evidenţa registrelor contabile obligatorii;  
i) Întocmeşte execuţia bugetară a cheltuielilor; 
j) Asigură efectuarea plaţilor prin viramente în limitele termenelor scadente prevăzute prin 
contract sau alte precizări legale;  
k) Verifică şi vizează documentele ce cuprind operaţiuni de plată în numerar prin casieria 
instituţiei, pentru cheltuieli materiale şi de capital;  
 
l) Organizează efectuarea inventarierii patrimoniului, anual sau ori de cate ori este cazul;  
m) Realizează lunar, trimestrial sau anual, lucrări de sinteza specifice domeniului financiar-
contabil; 
n) Întocmeşte propunerile de virări de credite în limitele şi condiţiile impuse de legislaţia în 
vigoare; o) Întocmește fundamentarea bugetului instituţiei;  
p) Monitorizează modul de aplicare a legislaţiei privind activitatea financiar – contabilă; 
r) Soluţionează, în termen legal, corespondenţa repartizată de conducere; 
s) Întocmeşte statele de plată privind drepturile salariale ale salariaţilor şi răspunde de realitatea 
datelor; 
t) Răspunde de efectuarea în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare a viramentelor aferente 
drepturilor salariale lunare şi anuale;  
u) Eliberează adeverinţe de salariat privind câştigurile salariale şi contribuţiile aferente;  
v) Întocmeşte şi transmite dări de seamă statistice şi raportări lunare, trimestriale şi anuale privind 
forţa de munca, drepturile salariale şi viramentele aferente acestora, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare 
 w) Asigură funcţionarea casieriei cu respectarea operaţiunilor de casă, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare;  
z) Ţine la zi evidenţa operativă a încasarilor şi plăţilor în numerar cu ajutorul registrului de casă, în 
care înregistrează operaţiunile pe măsura efectuării lor; 
 aa) Întocmeşte şi transmite documentele de plată şi filele de CEC către organele bancare, 
urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont cu copiile documentelor însoţitoare care confirmă 
efectuarea plăţilor şi încasărilor prin bancă. Ţine evidenţa extraselor de cont de la Trezoreria Ianca 
şi le îndosariază împreună cu toate documentele justificative;  
bb) Efectuează ridicarea din Trezorerie a sumelor reprezentând drepturile salariale ale 
personalului din cadrul instituţiei prefectului şi efectuează plăţile acestora pe baza statelor de 
plată, pentru salariaţii care nu posedă card sau se află în situaţii excepţionale;  
cc) Efectuează ridicarea din Trezorerie a sumelor reprezentând cheltuieli materiale;  
dd) Verifică şi răspunde de corectitudinea registrelor de casă şi a documentelor privind încasările şi 
plătile în numerar precum şi depunerea la trezorerie a sumelor încasate din cadrul serviciilor 
publice comunitare subordonate prefectului; 
 ee) Întocmeşte trimestrial şi anual situaţiile financiare proprii, urmărind încadrarea în termenele 
stabilite; 
 ff) Întocmeşte şi prezintă organelor de control rapoartele cerute împreună cu documentele 
contabile aferente; 
 gg) Asigură calcularea si virarea în termen a sumelor în favoarea bugetului statului şi bugetelor 
locale, a impozitului pe salarii, asigurărilor sociale pentru angajaţi, contribuţia la şomaj, contribuţia 
la sănătate, asigurări sociale, sănătate şi şomaj – angajator, etc; 
 hh) Întocmeşte lunar cererea deschiderii de credite privind cheltuielile angajate; 
 ii) Recepţionează bunurile cu care se aprovizionează instituţia; 
 jj) Prezintă lista bunurilor propuse pentru casare;  
 kk) Gestionează formularele cu regim special şi bonurile valorice de carburanţi şi lubrifianţi;  
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 ll) Organizează, îndrumă şi verifică evidenţa patrimoniului institutiei pe categorii de bunuri, 
urmăreşte mişcarea acestor bunuri şi înregistrarea în contabilitate a acestor mişcări în 
conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; mm) Organizează inventarierea generală a elementelor de activ si pasiv 
care constituie patrimoniul institutiei şi valorifică rezultatele inventarierii; 
nn) Asigură fluxul de numerar (cand este cazul) prin casieria proprie, in vederea executării de plăți 
pentru salarii, indemnizatii si deplasari in limita prevederilor legale;  
oo) Răspunde de îndosarierea şi arhivarea, pe bază de proces verbal, a actelor rezultate în urma 
activităţii desfaşurate în cadrul compartimentului; 
 pp) Aduce la îndeplinire şi alte sarcini dispuse de conducerea instituției sau care derivă din 
legislaţia în vigoare ce reglementează activitatea compartimentului. 
 
         4.2.1 Achiziții publice. 
 
     Art.35 Compartimentul achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
a) Întocmeşte planul anual al achiziţiilor publice conform bugetului aprobat, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare, îl supune aprobării conducerii şi îl actualizează potrivit alocaţiilor bugetare 
asigurate;  
b) Întocmeşte documentaţiile privind cheltuielile de capital; 
c) Asigură, împreună cu persoanele de specialitate desemnate, întocmirea caietului de sarcini şi a 
celorlalte documente cuprinse în documentaţia de atribuire pentru achiziţiile publice derulate de 
instituţie;  
d) Asigură întocmirea şi supunerea spre aprobare a notelor justificative privind selectarea 
procedurii de atribuire; 
 e) Asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor;  
f)Asigură respectarea procedurilor privind atribuirea contractelor de furnizare de bunuri şi 
prestarea de servicii; 
 g) Asigură înregistrarea contestaţiilor şi comunicarea acestora către organele abilitate, ofertanţii 
implicaţi în procedură şi către comisia de evaluare a ofertelor;  
h) Asigură comunicarea scrisă a rezultatelor procedurilor către ofertanţi; 
 i)Transmite răspunsurile la contestaţii; 
 j)Asigură returnarea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţii; 
 k) Întocmeşte proiectele contractelor de achiziţii publice şi asigură supunerea acestora spre 
avizare  controlului financiar preventiv propriu; 
 l)Asigură încheierea contractelor cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, 
servicii şi lucrări şi asigură întocmirea de acte adiţionale , când este cazul;  
m) Asigură conform legii întocmirea formalităţilor de publicitate pentru procedurile de atribuire; 
n) Întocmeşte situaţiile şi raportările privind achiziţiile publice şi le transmite în termen instituţiilor 
abilitate; 
o) Urmăreşte respectarea clauzelor contractelor aflate în derulare; 
p) Ţine evidenţa Registrului angajamentelor legale aferente achiziţiilor publice; 
r) Are obligaţia de a păstra deplina confidenţialitate asupra conţinutului documentelor nedestinate 
publicităţii, potrivit instrucţiunilor şi regulamentelor aprobate de conducere;  
s) Soluţionează, în termen legal, corespondenţa repartizată de conducerea instituţiei; 
t) Răspunde de îndosarierea, legarea şi arhivarea, pe bază de proces verbal, a actelor rezultate în 
urma activităţii desfaşurate în cadrul compartimentului; 
u) Aduce la îndeplinire şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei  sau care derivă din legislaţia 
în vigoare ce reglementează activitatea compartimentului. 
 
     4.2.2  Resurse umane. 
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     Art.36 Compartimentul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
 a) Asigură realizarea monitorizării funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, 
prin crearea şi administrarea bazei de date corespunzătoare, precum şi a aplicaţiilor cu format 
standard, create şi impuse de către alte autorităţi ale administraţiei publice, ca urmare a 
prevederilor legale în vigoare; 
 b) Asigură realizarea monitorizării funcţiilor contractuale şi a personalului contractual; 
 c) Asigură monitorizarea numărului maxim de posturi; 
 d) Realizează raportarea privind numărul maxim de posturi stabiliti; 
 f) În conformitate cu prevederile legale, asigură organizarea şi desfaşurarea concursurilor sau 
examenelor organizate pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul structurii organizatorice a 
instituţiei sau pentru avansarea şi promovarea salariaţilor; 
 g) Întocmeşte documentele şi actele administrative necesare la evidenţa şi mişcarea personalului: 
angajare, avansare, promovare, sancţionare, detașare, pensionare, pentru orice altă modificare 
survenită în raportul de serviciu sau în raportul de munca al angajatului, precum şi în cazul încetării 
activităţii în cadrul instituţiei; 
 h) Stabileşte salariile de bază şi celelalte drepturi salariale ale personalului instituţiei, atât la 
angajare, precum şi în cazul modificării raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă, în cazul 
reîncadrărilor profesionale, a indexarilor sau a majorărilor/micşorărilor survenite, potrivit 
legislaţiei în vigoare;  
i) Stabileşte  necesarul fondului de salarii şi alte drepturi de personal, pentru încadrarea în 
fondurile bugetare alocate;  
j) Întocmeşte statul de funcţii, statul de personal şi organigrama instituţiei; 
k) Întocmeşte actele administrative, cu caracter individual, privind stabilirea salariului de bază şi a 
celorlalte drepturi salariale ale salariaţilor instituţiei; 
l) Întocmeşte rapoarte sau situaţii, la solicitarea  instituţiilor ierarhic superioare, privind evidenţa 
funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din instituţie, ce pot cuprinde date de identificare 
(nume, prenume, CNP etc.), informaţii de evidenţă (funcţie, vechime, studii etc.), informaţii privind 
cariera (funcţii ocupate, stagiu, avansări, promovări, sancţiuni, modificări în raportul de serviciu) 
etc.; 
m) Întocmeşte contractele de muncă şi actele adiţionale aferente acestora şi ţine evidenţa 
acestora conform reglementărilor stabilite la nivelul ordonatorului principal de credite; 
n) Aduce la cunoştinţa salariaţilor orice modificare ce intervine în evoluţia profesională sau 
salarială a acestora; 
o) În scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor umane, precum şi pentru monitorizarea 
carierei funcţionarului public şi a personalului contractual, întocmeşte şi actualizează dosarul 
profesional pentru fiecare salariat şi asigură păstrarea acestora în condiţii de siguranţă;  
p) Eliberează, la cerere, copii după actele din dosarul profesional al salariatului şi le certifică pentru 
autenticitate; 
r) Eliberează, la cerere, adeverinţe care să ateste calitatea de salariat, drepturile salariale cuvenite, 
activitatea desfaşurată de acesta, vechimea în muncă, vechimea în specialitate sau în funcţia 
publică; s) Monitorizează, la nivelul instituţiei, aplicarea prevederilor Legii nr.7/2004(r1), privind 
Codul de conduită a funcţionarilor publici, şi acordă consultanţă şi asistenţă de specialitate 
funcţionarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită; 
t) Soluţionează corespondenţa privind activitatea de resurse umane cu alte autorităţi, instituţii sau 
organisme ale administraţiei publice centrale și locale; 
u) Reprezintă instituţia, pe segmentul resurselor umane, în relaţia cu  ANFP-ul, consiliul local, 
primărie,  precum şi cu alte instituţii sau autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale; 
 

 4.3 Responsabilitățile compartimentului relații publice. 
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    Art.37 Obiectivele generale  ale compartimentului relații publice sunt: 
1.Asigurarea unei comunicări şi cooperări eficiente între cetăţean şi instituție. 
2.Asigurarea și creșterea calității serviciilor oferite privind soluţionarea petiţiilor și audiențelor, 
astfel încăt să fie satisfăcute nevoile cetățenilor. 
3.Asigurarea serviciilor de copiere documente pentru cetățeni; 
4.Asigurarea procedurii de comunicare a actelor instanțelor judecătorești în termen.  
    Art.38 Obiectivele specifice ale compartimentului relații publice:  
1.1 Oferirea de informații corecte și prompte referitoare la modalitatea de soluționare a cererilor 
ce intră în sfera de competență a instituției; 
1.2 Asigurarea accesului la informațiile de interes public;  
1.3 Primirea, evidențierea, distribuirea și expedierea corectă și promptă a petițiilor; 
1.4 Asigurarea serviciilor de copiere documente pentru cetățeni;  

4.4  Responsabilitățile personalului operativ. 
 
 Art.39 (1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc 
construcţiile,  instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare 
având ca sarcină principală de serviciu supravegherea și asigurarea funcţionării lor. 
Responsabilitățile individuale ale salariaților sunt stabilite de conducerea instituției prin fișa 
postului. 
(2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi 
responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile 
operaţionale. 
 Art.40 (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcţionarea utilajelor, în 
conformitate cu regulamentele de exploatare,  instrucţiunile tehnice interne,  graficele de lucru şi 
dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă. 
(2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure: 
  a) protejarea sănătăţii populaţiei; 
  b) protecţia mediului înconjurător; 
  c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţii; 
  d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora; 
  e) continuitatea serviciului. 

Capitolul 5. Norme generale de conduită profesională. 
    
    Art.41 Obiectivele normelor de conduită profesională sunt: creșterea calității serviciilor, 
eliminarea birocrației și a faptelor de corupție precum și crearea unui climat de încredere și 
respect reciproc cu cetățenii. 

1. Funcții publice și personal contractual. 
  Art.42 Normele generale de conduită profesională specifice salariaților sunt: 
1. Asigurarea unui serviciu public de calitate în beneficiul utilizatorilor precum și a avea un 
comportament profesionist.  
2. Loialitatea faţă de Constituţie şi lege.  
3. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice, salariații având obligaţia de a apăra 
imaginea instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea. Acestora le este interzis să  exprime în public 
aprecieri neconforme cu realitatea, să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în 
soluţionare, să dezvăluie informaţii care nu au caracter public. 
4. Libertatea opiniilor, salariații,  în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, având obligaţia de a 
respecta demnitatea funcţiei  deţinute și de a avea o atitudine conciliantă. 
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5. Cadrul relaţiilor în exercitarea funcției, fiind adoptată o atitudine imparţială pentru 
rezolvarea eficientă a problemelor utilizatorilor. 
 
         2.  Criterii  de evaluare a activității profesionale . 

     Art.43 Anual, personalul Direcției Serviciilor Publice Ianca sunt evaluați profesional, de 
performanța lor depinzând promovările interne. 
    Art.44 Criteriile  generale de evaluare a performanțelor profesionale  ale salariatului sunt: 

 rezultatele obținute – gradul de realizare a atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa 
postului, promptitudine și operativitate, calitatea lucrărilor executate și a activităților 
desfășurate; 

 asumarea responsabilității – receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 
perseverență, obiectivitate, disciplină; 

 adaptabilitatea la complexitatea muncii, inițiativa și creativitatea – executarea de lucrări 
complexe, propuneri și soluții noi, motivarea acestora și evaluarea consecințelor; 

 capacitatea relațională și disciplina muncii – capacitatea de a evita stări conflictuale, 
capacitatea de dialog, respectarea regulilor interne stabilite de conducere, adaptabilitatea 
la situații neprevăzute. 

 

Capitolul 6. Buget și finanţare. 
 
    Art.45 Veniturile și cheltuielile instituției sunt prevăzute în bugetul anual care, reflectă 
dimensiunea efortului financiar public al acesteia pe anul respectiv precum și starea de echilibru 
sau dezechilibru, după caz. 
    Art.46   Conducerea instituției, în calitate de ordonator terțiar de credite, are obligația de a 
angaja și utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, cu 
respectarea dispozițiilor legale. 
    Art.47  Controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează 
fondurile instituției și/sau patrimoniului public și privat. 
    Art.48 Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se aprobă de conducerea instituției, iar 
plata se realizează prin compartimentul financiar, numai cu viza prealabilă de control financiar 
preventiv. 
    Art.49   Sumele încasate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului 
privat al Consiliului Local al Orașului Ianca constituie integral venituri ale bugetului local. 
    Art.50  Finanțarea cheltuielilor curente se realizează pe criterii economice. Mijloacele materiale 
și financiare necesare desfășurării activităților specifice instituției se asigură prin bugetul de 
venituri și cheltuieli, veniturile fiind asigurate integral din surse proprii.  
   Art.51  Tarifele aferente activităților prestate sunt fundamentate cu respectarea metodologiei de 
calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și 
exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a costurilor pentru protecția mediului. 
   Art.52 Finanțarea și realizarea investițiilor se fac cu respectarea legislației în vigoare privind 
inițierea și fundamentarea investițiilor publice, cu respectarea principiului rentabilității și eficienței 
economice 
   Art.53 Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii publice ale 
Direcției Serviciilor Publice, se asigură din următoarele surse: 
    a) fondurile proprii ale instituției şi/sau fonduri de la bugetul local; 
    b) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; 
  Art.54 Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale Consiliului Local Ianca aparţin 
domeniului public, dacă sunt finanţate din fonduri publice.  
 

Capitolul 7. Răspunderi și  sancțiuni 
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    Art.55 Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu 
amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte: 
    a) refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile 
prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum şi 
obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale; 
    b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control; 
    c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatorii fără licenţă eliberată 
potrivit prevederilor prezentei legi; 
    c^1) nesolicitarea de către operatori a acordării licenţei, în termen de 90 de zile de la data 
aprobării hotărârii de dare în administrare. 
 

Capitolul 8. Dispoziții finale. 
 

   Art.56 Soluţionarea litigiilor patrimoniale şi nepatrimoniale legate de încheierea, executarea 
contractelor reglementate de legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi a celor 
izvorâte din neplata contravalorii serviciilor prestate este de competenţa instanţelor de judecată. 
    Art.57  Activitatea de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de utilitate publică este 
supusă controalelor instituţiilor publice ale statului . 
    Art.58 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către  Consiliului Local al 
Orașului Ianca.    
      
    
 
 

Director executiv, 
Ing. Dumitrache Anca 
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