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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

H O T Ă R Â R E A Nr.1
din 19 ianuarie 2017

PRIMĂRIA
ORAŞULUI
privind: alegerea preşedintelui
de şedinţă
a ConsiliuluiIANCA
local al oraşului Ianca din data
de 19 ianuarie 2017.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
19 ianuarie 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.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local Florea LUPU este ales preşedinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 19 ianuarie 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,
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN
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JUDEȚUL BRĂILA
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.2
din 19 ianuarie 2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la data de 1 ianuarie 2017 ca urmare a
reducerii taxei pe valoarea adăugată, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea rețelei de străzi în satele
Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca,
județul Brăila”.
PRIMĂRIA
ORAŞULUI IANCA
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 ianuarie 2017;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.e) și art.14 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, respectiv ale art.10 alin.(5) și (7) din Normele metodologice
aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii, Anexa 4 la H.G.nr.28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu Devizul General actualizat, precum și
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.d) şi alin.6 lit.a) pct.13, 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) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizați la data de 1 ianuarie 2017 ca urmare a
reducerii taxei pe valoarea adăugată, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea rețelei de străzi în satele
Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului
Național de Dezvoltare Locală aprobat prin O.U.G.nr.28/2013, conform Anexei - Deviz General care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul total al proiectului este de 15.397.098 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, din care suma
de 14.968.202 lei de la bugetul de stat și suma de 428.896 lei de la bugetul local.
Art.2.-Se aprobă cofinanțarea obiectivului „Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu,
orașul Ianca, județul Brăila” cu suma de 428.896 lei din bugetul local, precum și a cheltuielilor neeligibile
care vor apărea pe parcursul derulării lucrărilor.
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.(2) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN
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H O TDE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.3 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 19 ianuarie 2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la data de 1 ianuarie 2017 ca urmare
a reducerii taxei pe valoarea adăugată, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea structurală și
funcțională a clădirii Școlii I-VIII - Corp 1904, în vederea realizării unui așezământ cultural în
PRIMĂRIA
localitatea Plopu, orașul Ianca,
județul Brăila”;ORAŞULUI IANCA
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 ianuarie 2017;
Având în vedere:

►Hotărârea Consiliului Local nr.51/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII-Corp 1904,
în vederea realizării unui așezământ cultural în localitatea Plopu, orașul Ianca, județul Brăila”;
►dispoziţiile art.5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, Anexa 4 la H.G.nr.28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă, cu Devizul General actualizat, precum și raportul comisiei de specialitate nr.1 din
cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizați la data de 1 ianuarie 2017 ca
urmare a reducerii taxei pe valoarea adăugată, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea
structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII - Corp 1904, în vederea realizării unui așezământ
cultural în localitatea Plopu, orașul Ianca, județul Brăila”, conform Anexei - Deviz General care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul total al proiectului este de 1.829.325 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care
se asigură integral din bugetul local.
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.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

^Nex4 I + H.eL ^/4.z tt
atl
/
"_l
PR,|ia.12/26r5
'

D E y i z 6 t u t i a !
\.f. H.c, 23 / z2,6tt2aa3)
Priyrnd .lh1:dt€ltld cc.sa.. Eall:dr

n

"';:ili:;i,iiffi'liffi"i'ltliillii,i
::frllli.'.:T$,i,liiillli^iiff
:'i,lfff"^i,,,,.

rpu, o&t*l

r.r / nli

ruio 1r a!r.!1tor / qlfiod{i drts d. rr,cr,ze!,

g.ie.r! 5-t

{)ppiduq \
Studii d".

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

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

H O DE
T Ă FOND
R Â R EFUNCIAR
A Nr.4 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 19 ianuarie 2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la data de 1 ianuarie 2017 ca urmare
a reducerii taxei pe valoarea adăugată, pentru obiectivul de investiții „Pietruire DC 35 pe tronsonul
de la ieșirea din satul Berlești și până la hotarul cu satul Batogu”.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 ianuarie
2017;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.32/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Pietruire DC 35 pe tronsonul de la ieșirea din satul Berlești și până la
hotarul cu satul Batogu”.
►dispoziţiile art.5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, Anexa 4 la H.G.nr.28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă, precum și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizați la data de 1 ianuarie 2017 ca
urmare a reducerii taxei pe valoarea adăugată, pentru obiectivul de investiții „Pietruire DC 35 pe
tronsonul de la ieșirea din satul Berlești și până la hotarul cu satul Batogu”, conform Anexei - Deviz
General care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul total al proiectului este de 1.297.710 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care
se asigură integral din bugetul local.
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.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN
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ROMÂNIA
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H ODE
T ĂFOND
R Â R EFUNCIAR
A Nr.5 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 19 ianuarie 2017

pentru: validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.2/05.01.2017 privind
stabilirea deficitului în secțiunile de funcționare/dezvoltare, precum și utilizarea unei sume din excedentul
bugetului local din anul 2016 pentru acoperirea temporară a golului de casă, în vederea efectuării plății
drepturilor de natură salarialăPRIMĂRIA
și a cotelor aferente
lunii decembrie
2016, precum și a unor cheltuieli
ORAŞULUI
IANCA
materiale de strictă necesitate.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 ianuarie 2017;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.55 alin.(1), art.58 alin.(1) lit.b) și art.82 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006,
respectiv ale pct.5.13.3 lit.b) din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului
2016, aprobate prin Ordinul M.F.P.nr.2890/ 2016;
►dispoziţiile art.19 din Hotărârea Consiliului Local nr.3/2016 privind aprobarea bugetului centralizat al
orașului pe anul 2016, prin care primarul a fost împuternicit să repartizeze şi să utilizeze prin dispoziție
veniturile realizate peste prevederile iniţiale, inclusiv sumele alocate de la bugetul de stat sau retrase prin
acte normative, pe capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare, cu obligația prezentării spre validare
consiliului local în proxima ședință a acestuia;
►Dispoziţia primarului orașului Ianca nr.2/05.01.2017 privind utilizarea unei sume din excedentul
bugetului local din anul 2016 pentru acoperirea temporară a golului de casă, în vederea plății drepturilor de
natură salarială și a cotelor aferente lunii decembrie 2016;
►referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, precum și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se validează modificările făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.2/05.01.2017, astfel:
a)-se stabilește deficitul secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 la sursa A, conform pct.5.13.3 lit.b) din
Norme, în sumă de 863.850,86 lei și la sursa E, conform pct.10.5.3 lit.b) în sumă de 497.824,45 lei;
b)-se aprobă utilizarea sumei de 250.000 lei din excedentul bugetului local din anul 2016 pentru
acoperirea temporară a golului de casă, în vederea efectuării plății drepturilor de natură salarială și a
cotelor aferente lunii decembrie 2016, precum și a unor cheltuieli materiale de strictă necesitate.
Art.2.-Pe măsura realizării/încasării veniturilor la secțiunea de funcționare a bugetului local pe anul în
curs, suma utilizată potrivit art.1 lit.b) va fi virată la fondul de dezvoltare.
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.(2) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

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

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.6
din 19 ianuarie 2017

privind: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ
teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2017-2018.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 ianuarie 2017;
Având în vedere:
►dispozițiile art.21 și art.24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru
învăţământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de
învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018, aprobată prin Ordinul M.E.C.S. nr.5777/2016;
►adresa nr.14261/28.12.2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, privind avizul conform pentru
organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ
teritorială a oraşului Ianca, în anul școlar 2017-2018;
►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu dispoziţiile
art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.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;
HOTĂRĂŞTE:

URBAN
4675779 / 0961102274

Mediul de
reziden
CIF/SIR

Art.1.-Se organizează reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2017-2018, după cum urmează:
Unitatea de învăţământ cu personalitate
juridică/niveluri de învățământ școlarizate/ limba
de predare/Adresa, nr. telefon /fax/e-mail

Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”/
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal/
limba română/
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.167,
Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519
e-mail: licangelescu@yahoo.com

Unitatea de învăţământ fără personalitate
juridică arondată/
Adresa, nr. telefon /fax/e-mail
Şcoala Gimnazială Perişoru/prim/gim.
Satul Perişoru nr.16, Orașul Ianca,
Judeţul Brăila, C.P. 815204
Tel. 0239668548,
email:scoalaperisoru@yahoo.com
Grădiniţa cu program normal Perișoru/
Preșcolar, Sat Perişoru nr.246,
Orașul Ianca, Judeţul Brăila,
Grădiniţa cu program normal Tîrlele Filiu/
Preșcolar, Satul Tîrlele Filiu nr.275,
Orașul Ianca, Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal/preşcolar/ro
Ianca, str.Gării nr.8, Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200, Tel/Fax 0239668057
email: gradinitaianca@yahoo.com

-

RURAL
17363213 / 405066

Şcoala Gimnazială Plopu/
preşcolar, primar, gimnazial/limba română
Oraşul Ianca, Satul Plopu nr.264,
Judeţul Brăila, Cod Poştal 815205,
Tel: 0239/651000; Fax: 0339/810562
e-mail: scoala_plopu05@yahoo.com

URBAN
42057/09
71100033

Palatul Copiilor Brăila/Gim/Ro
Municipiul Brăila, B-dul Al.I.Cuza nr.97,
Județul Brăila, Tel/Fax: 0239/615137
e-mail: pcbraila@gmail.com

Grădiniţa cu program normal Plopu,
preșcolar/limba română, Satul Plopu nr.229
Orașul Ianca, Judeţul Brăila
Şcoala Primară Oprişeneşti, prim./română
Satul Oprișenești nr.217
Orașul Ianca, Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Oprișenești,
preșcolar/limba română/
Satul Oprişeneştinr.217
Orașul Ianca, Judeţul Brăila

URBAN
4675760/096100105

Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu”/
primar, gimnazial liceal şi profesional/
limba română/
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.13,
Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668494; 0239/668345
Fax: 0239/668818
e-mail: oncescuianca@yahoo.com

Palatul Copiilor - Filiala Ianca/gimnazial
Orașul Ianca, str.Gării nr.7, județul Brăila
Tel/Fax: 0239/668090

Art.2.-Prin grija secretarului, prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila
şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca,
urmând a fi publicată pe pagina proprie de internet de către administratorul 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,
Florea LUPU

H.C.L. Nr.6/19.01.2017

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

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

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

H O T Ă R Â R E A Nr.7
din 19 ianuarie 2017
privind: aprobarea Planului dePRIMĂRIA
acţiuni şi lucrăriORAŞULUI
de interes local IANCA
pentru repartizarea orelor de muncă
efectuate de beneficiarii ajutorului social în perioada 2017-2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19
ianuarie 2017;
Având în vedere :
-dispoziţiile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.28 alin.(3) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii venitului minim
garantat, aprobate prin H.G.nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de asistenţă socială 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
efectuate de beneficiarii ajutorului social în perioada 2017-2020, potrivit Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Planul de acţiuni şi lucrări de interes local aprobat potrivit art.1, precum şi lista
cuprinzând beneficiarii de ajutor social care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes
local, se afişează la sediul primăriei prin grija şefului serviciului de asistenţă socială din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de
asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care vor întocmi planul lunar
de acţiuni şi lucrări de interes local, pe baza planului multianual prevăzut la art.1.
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.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ANEXA LA H.C.L.Nr.7/2017

PLAN
de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
efectuate de beneficiarii ajutorului social în perioada 2017-2020
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

Denumirea acţiunii sau lucrării de interes local
Întreţinerea parcului orăşenesc
Întreţinerea bazei sportive „Ştefan Vrăbioru”
Întreţinerea spaţiilor verzi din zona centrală a oraşului
Întreţinerea drumurilor comunale Ianca-Berleşti şi Ianca
- Tîrlele Filiu
Întreţinerea incintelor unităţilor de învăţământ din oraşul
Ianca
Întreţinerea incintelor unităţilor de învăţământ din satele
Plopu, Perişoru, Oprişeneşti, Berleşti şi Tîrlele Filiu
Întreţinerea incintei Unităţii de Asistenţă Medico Socială
Ianca

8

Plantat pomi fructiferi şi arbuşti ornamentali

9

Întreţinerea pădurilor din proprietatea oraşului Ianca

10

Întreţinerea cimitirelor (Căile de acces, Aleea Eroilor,
etc.)
Întreţinerea păşunilor din oraşul Ianca şi satele
componente

11
12

Întreţinerea târgului şi a pieţei orăşeneşti

Perioada desfăşurării
martie-octombrie
aprilie-noiembrie
martie-octombrie
iunie-august
ianuarie-decembrie
ianuarie-decembrie
ianuarie-decembrie
februarie-aprilie
octombrie-noiembrie
martie – iunie
octombrie-decembrie
martie-aprilie
septembrie-decembrie
martie-aprilie
septembrie-decembrie
săptămânal,
în zilele de marţi şi vineri

Tăiat, transportat şi depozitat lemne de foc din pădurile
mai-august
primăriei pentru unităţile şcolare
Întreţinerea incintelor aferente bisericilor din oraşul
14
aprilie-octombrie
Ianca şi satele componente
Îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe aleile din zona
ianuarie-aprilie
15
centrală a oraşului
noiembrie-decembrie
Alte acţiuni şi lucrări de interes local stabilite prin
16
ianuarie-decembrie
dispoziţie a primarului
Întreţinerea incintei si clădirilor proprietatea oraşului,
17
date în administrarea Asociaţiei Cultural Istorice
ianuarie-decembrie
„Muzeul” Ianca
Sprijinirea persoanelor aflate în stare de necesitate şi
18
ianuarie-decembrie
lipsite de ajutor
NOTĂ: Repartizarea persoanelor apte de muncă şi a numărului de ore pentru fiecare acţiune sau lucrare,
inclusiv pentru sprijinirea persoanelor aflate în stare de necesitate, precum şi efectuarea instructajului
privind normele de tehnică a securităţii muncii, se fac prin grija primarului, la propunerea serviciului de
asistenţă socială.
13

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

