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                                                    BUGETUL DE  VENITURI SI CHELTUIELI PE  ANUL 2017

DENUMIREA  INDICATORILOR Cod rand Cod indicator AN 2017

TOTAL VENITURI din care: 474260

        Sume alocate din TVA 474260

Cheltuieli de personal 10 414660

Cheltuieli materiale 20 59600

Cheltuieli cerinte educationale speciale(CES) 57 0

Sume alocate din bugetul local pentru: 0

transport cadre didactice 10 0

cheltuieli materiale 20 0

burse elevi 59 0

TOTAL CHELTUIELI 1 474260

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2 10 414660

Cheltueli salariale in bani 3 10.01 337360

   Salarii de baza 4 10.01.01 328360

   Salarii de merit 5 10.01.02 0

   Indemnizatie de conducere 6 10.01.03 0

   Spor de vechime 7 10.01.04 0

   Sporuri pentru conditii de munca 8 10.01.05 0

   Alte sporuri 9 10.01.06 4100

   Ore suplimentare 10 10.01.07 0

   Fond de premii 11 10.01.08 0

   Prima de vacanta 12 10.01.09 0

   Fond pentru posturi ocupate prin cumul 13 10.01.10 0

   Fond aferent platii cu ora 14 10.01.11 4900

   Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 15 10.01.12 0

   Indemnizatii de delegare 16 10.01.13 0

   Indemnizatii de detasare 17 10.01.14 0

  Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18 10.01.15 0

   Alte drepturi salariale in bani 19 10.01.30 0

Cheltueli salariale in natura 20 10.02 0

   Transportul la si de la locul de munca 21 10.02.05 0

   Alte drepturi salariale in natura 22 10.02.30 0

Contributii 23 10.03 77300

   Contributii de asigurari sociale de stat 24 10.03.01 49800



   Contributii de asigurari de somaj 25 10.03.02 3500

   Contributii de asigurari sociale de sanatate 26 10.03.03 19200
   Contributii de asigurari pentru accidente de munca 

si boli profesionale 27 10.03.04 1300

   Contributii pentru indemnizatii boala 28 10.03.06 3500

   Fond de garantare 29 10.03.07 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30 20 59600

Bunuri si servicii 31 20.01 52300

   Furnituri de birou 32 20.01.01 2200

   Materiale pentru curatenie 33 20.01.02 10900

   Incalzit, Iluminat si forta motrica 34 20.01.03 15000

   Apa, canal si salubritate 35 20.01.04 2000

   Carburanti si lubrifianti 36 20.01.05 0

   Piese de schimb 37 20.01.06 0

   Transport 38 20.01.07 0

   Posta, telecomunicatii, radio tv, internet 39 20.01.08 2400

   Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 40 20.01.09 8800

   Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 41 20.01.30 11000

Reparatii curente 42 20.02 0

Hrana 43 20.03 0

   Hrana pentru oameni 44 20.03.01 0

   Hrana pentru animale 45 20.03.02 0

Medicamente si materiale sanitare 46 20.04 0

   Medicamente 47 20.04.01 0

   Materiale sanitare 48 20.04.02 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar 49 20.05 5000

   Uniforme si echipament 50 20.05.01 0

   Lenjerie si accesorii de pat 51 20.05.03 0

   Alte obiecte de inventar 52 20.05.30 5000

Deplasari, detasari, transferari 53 20.06 1300

   Deplasari interne, detasari, transferari 54 20.06.01 1300

   Deplasari interne in strainatate 55 20.06.02 0

Materiale de laborator 56 20.09 0

Carti, publicatii si materiale documentare 57 20.11 1000

Consultanta si expertiza 58 20.12

Pregatire profesionala 59 20.13 0

Protectia muncii 60 20.14 0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 115 57 0

Asigurari sociale 116 57.01

Ajutoare sociale 117 57.02 0

   Ajutoare in numerar 118 57.02.01 0

   Ajutoare sociale in natura 119 57.02.02 0



   Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 120 57.02.04 0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 121 59 0

Burse 122 59.01 0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile 

naturale 123 59.02

Asociatii si fundatii 124 59.11

Sustinerea cultelor 125 59.12

Contributii la salarizarea personalului neclerical 126 59.15

DIRECTOR, CONTABIL SEF,

PROF . SPANU MARIANA EC. ALEXE   MARIA



D I S P O Z I Ţ I A Nr.263 
din 28 februarie 2017

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 16 
martie 2017.

      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), art.68 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.a) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

D I S P U N E :

      Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 16 
martie 2017, ora 1500, la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi: 
      1.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului 
administrat de consiliul local domnului Șerban Fănică, concesionarul terenului şi 
proprietarul construcţiilor existente pe acest teren situat în intravilanul orașului Ianca, 
str.Primăverii nr.172-Lot 24; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1  
      2.-Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru stabilirea prețului 
minim de vânzare a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, situat la parterul blocului 
F1 din orașul Ianca, str.Morii nr.1, precum și desemnarea reprezentanților consiliului local 
în comisia specială pentru vânzarea spațiului; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1  
      3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 
2017;
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2 
      4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului 
de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local 
pentru anul 2017;
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2 
      5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice înființate de consiliul 
local în anul 2017;
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2 
      6-.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin 
Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2017; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2  
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      7-.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae 
Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2017; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2  
      8-.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale din satul Plopu pe 
anul 2017;
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2  
      9-.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Grădiniței din orașul Ianca pe anul 
2017;
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2 
      10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din 
subordinea Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2017; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2  
      11.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială 
din subordinea Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2017; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2  
      12.-Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.47/2016 privind 
desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru 
anii școlari din mandatul 2016-2020; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3 

13.-Diverse.
      Art.2.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri 
înscrise pe ordinea de zi pe data de 14 martie 2017, ora 1500, la sediul consiliului local.
      Art.3.-Prezenta dispoziţie 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. 

P R I M A R, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
                                                                                             SECTRETARUL ORAŞULUI    

Fănel George CHIRIŢĂ                                                             Alexandru STERIAN



MTNISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

Agenfia Nafionali a Func{ionarilor Publici

. : i iCsiul Ejr; i l i l
i$rei:l*lr.:t l{ }'ir. l.l#.0.

zi u a,..i G., lu nr. " fr * "lr,n,r?-c./l;

Dalelat .u Catactq PeBnal sub ff 5129

Cetre,

IANCA,
FANEL GEOR

Referitor la adresa dumneavoastri IlI. 10230/2017, inregistrati la Agenlia Nafionali a
FuncfionarilorPublicicD.3477/2011,princarenelnainta{iproiectulplanuluideocuparea
funcfiilor publice pentru anul 2017, vA comunicim faptul ce am constatat necoocordanle inhe
structura de functii publice din proiectul planului de ocupare penhu anul 2017 $i structum de functii
publice din portalui de managcment al funcfiilor qi funclionarilor publici, conform rmitoarelor
observatii:

l) - in structura de functii publice de pe portal se rcgdse$te 1 post vacant aferent funcfiei
publice de conducere de $efbirou l, pe care nu l-ati inscds in plan;

z) - in structura de firnclii publice de pe portal se regise$te 1 post vacant, aferent functiei
publice de executie de auditor, clasa I, $ad profesional superior gi nu I post vacant, aferent frncliei
publice de execu{ie de auditor, clasa I, grad profesional asistent, oum ati inscris in plan;

i) ' in structura de funcfii publice de pe portal se regdsesc 2 posturi, din care: I post ocupat Si
1 post vacant, aferente f$ncliilof publice de execulie de consilier, clasa I, grad profesional debutant
ti nu 4 posturi, din care: 3 postrri vacante, cum ali insc.is in plan;

1/ - in structura de furclii publice de pe po(al se regAsesc 2 posturi vacante, aferente funcliilor
publice de rcferent, clasa lll, gr:rd profesional debutant $i nu I post vacant, cum ali inscris in plan;

5/ - tiLncfiile pLrblice specitlce de polilist local clasal $i clasa III, trebuie evidenliate in plan, in
mod_qistinct, pe grade profesionale $i mi in mod oentralizat.

6/ Totodat5, se impune modificalea totalullri aferent categoriei funclionarilor publici de
conducer-e, firncliilor publice olasa l, respectiv al funcliilor publice clasa IIl.

Regula genernld carc treblrie respdctatd in cazul promovfuilor este aceea, confom cireia: la
lirnctia publicd de exgculie din care se promoveazi se menlioneaze numerul in coloana ,,nr. maxim
de fltnclii publice supuse reorganizArii", iar la functia publice de execulie i!_!ery_ss_p1g11eg@1 se
me4ioneMa numirul de mai sus, in coloana,,nr. maxim de func1ii publice ca.e vor fi infrinlate" $i
in coloaDa ,,nr. marim de funogii publice rezervate promovirii" sau in coloana ,,nr, maxim de funcfii
publice rezervate promovdrii rapide".

DupA sohtionarea acestor necorcordante, vA nlgdm si ne transmiteti, conform dispozitiilor
aft. 13 din Instrucliunilc penhu elaborarea planului de ooupare a funcfiilor publice - Anexa nr. 1 la
Ordinul pregedintelui Agenliei Nalionale a Funcjionarilor Publici 7660/2006, in temen de 30 de
zile de la data aprobdrii, in format elecbonic, plam de ocupare a func{iilor publice, precum qi actul
administrativ de aprobare al aceshria prin i1]c6rcarea acestor documente pe portalul ale ntq agemettt
alfancliilor publice Fi ulf ncyionarilor ptblici.

Vd precizdm, totodat5, c; data limitd de tmnsmitere a propunerilor pentru anul urmdtor este
peni la data de 31 august r fiecirui an. potrivit dispozitiilor art. l0 alin. (l) din Anexa nr. I la
Ordinul pre$edinteilri Agenllei Nalionale a Funclionarilor Publici nr.1660/2006.

Cu stimd,

SECRETAR GENERAL
Carmen-Dorina DR.4,GAN

PRIMARIA ORA$ULUI
DOMNULUI PRIMAR

Bd. Mift.a Vo.fi, .1. 41, trorsanul 11, sectot 3, Bucuresi wu,sntp,gov,to; tel. 0314 112 114; fd 021 312 44 04



P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A  Nr.19

din 16 martie 2017

privind:  aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2017. 

      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 16 martie 2017; 
Având în vedere:

      ►dispozițiile art.4 alin.(1), art.5 alin.(3) și art.6 din Legea bugetului de stat nr.6/2017, coroborate cu 
prevederile art.1 alin.(2) lit.a), art.8 lit.b), art.11, art.19 alin.(1), art.25, art.26 alin.(4), art.39 alin.(6), art.41 și 
art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârile Consiliului Județean Brăila nr.40-41/28.02.2017 privind repartizarea pe unități 
administrativ teritoriale a procentului  de 20% din  sumele defalcate din TVA  și din cota de 18,5%  din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală 
și proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, respectiv pentru finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale pe anul 2017; 
      ►Decizia nr.4/22.02.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, privind repartizarea pe 
unităţi a administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pe 
anul 2017 pentru echilibrarea bugetelor locale și finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local; 
      ►considerentele și dispozițiile art.5 din O.U.G.nr.2/2017, coroborate cu prevederile O.U.G. nr.9/2017,
privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative, potrivit cărora este necesară menținerea în continuare a numărului de 
posturi din anul anterior, astfel că pentru orașul Ianca rămâne în vigoare numărul maxim de 115 posturi 
stabilit pentru aparatul de specialitate al primarului, precum şi pentru instituţiile/serviciile publice locale din 
subordine înfiinţate de consiliul local, conform adresei Instituţiei Prefectului nr.145/07.01.2016; 
      ►dispozițiile art.67 alin.(3) lit.b) și art.69 alin.(1)-(3) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.46 alin.(1) lit.f) din O.G.nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului şi 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) lit.a) 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: 

CAPITOLUL I –Dispoziţii generale 

      Art.1.-Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi cheltuielilor bugetului 
oraşului Ianca, a structurii acestora pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, după caz, pentru anul 2017. 
      Art.2.-Estimarea veniturilor pentru anul 2017 a fost realizată pe baza exerciţiului bugetar şi a 
indicatorilor economico-sociali din anul 2016, pe baza repartiţiei sumelor şi a cotelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat, precum şi pe baza actelor normative prin care s-au reglementat sursele de 
venituri pentru bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale. 
      Art.3.-Veniturile bugetare şi extrabugetare restante la 31.12.2016 se încasează şi se înregistrează în 
bugetul local pe anul 2017, la aceleaşi capitole şi subcapitole.   
      Art.4.-Bugetul centralizat al oraşului Ianca pe anul 2017 se stabileşte la venituri și cheltuieli în sumă 
totală de 26.936.000 lei, din care 9.478.160 lei sunt venituri proprii.    
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CAPITOLUL II - Structura veniturilor şi a cheltuielilor 
Secţiunea 1: - Venituri bugetare 

      Art.5.-Veniturile totale ale bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2017 sunt în sumă de 
26.936.000 lei şi se prezintă astfel:  
      a) sume defalcate din TVA şi cote din impozitul pe venit....................................................11.821.000 lei 
      b) subvenţii de la bugetul de stat ……..………………..............................................................440.000 lei 

c) venituri proprii …………………..........................................................................................9.478.160 lei,
din care:
c.1 bugetul local……………………………………………………………………………………..7.800.000 lei

      c.2 bugetul Direcției Serviciilor Publice…………………………………………………….…..…1.539.160 lei 
      c.3 bugetul Unității de Asistență Medico Socială…………………………..……………….…..….126.000 lei 
      c.4 bugetele unităților de învățământ………………………………………………………….…..….13.000 lei 

d) venituri reportate din anii anteriori……………………………………………………….….….5.196.840 lei,
din care:
d.1 bugetul local……………………………………………………………………………………..5.166.000 lei

      d.2 bugetul Direcției Serviciilor Publice…………………………………………………….…………30.840 lei 

Secţiunea 2:- Cheltuieli bugetare 

      Art.6.-Cheltuielile totale ale bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2017 sunt în sumă de 
26.936.000 lei, din care 20.069.160 lei cheltuieli de funcţionare şi 6.866.840 lei cheltuieli de dezvoltare, 
repartizate astfel:
      a) autorităţi publice şi acţiuni externe.....................................................................................6.526.000 lei 

b) alte servicii publice generale………………………..…………................................................460.000 lei
      c) tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi ……............................................................100.000 lei 
      d) ordine publică şi siguranţă naţională.....................................................................................480.000 lei   
      e) învăţământ .........................................................................................................................6.713.500 lei 
      f) sănătate ………………………………………..……………………………………….……………222.000 lei 
      g) cultură, recreere şi religie...................................................................................................1.868.500 lei  
      h) asigurări şi asistenţă socială..............................................................................................3.028.000 lei 
      i) locuinţe, servicii şi dezvoltare publică....................................................................................999.000 lei 
      j) protecţia mediului...................................................................................................................830.000 lei 

k) transporturi.........................................................................................................................3.900.000 lei
      l) cheltuieli din autofinanțare...................................................................................................1.809.000 lei 

din care
      l.1 Direcția Serviciilor Publice.................................................................................................1.570.000 lei 
      l.2 Unitatea de Asistență Medico Socială…………………….……………..……………….…..…126.000 lei 

l.3 bugetul local…………………………….………………………..……………………………..….100.000 lei
      l.4 bugetele unităților de învățământ………………………………………………………….…...….13.000 lei 
      Art.7.-(1) Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul 2017, detaliat la venituri bugetare pe capitole şi 
subcapitole, iar la cheltuieli bugetare pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexa nr.1. 
      (2) Bugetul de autofinanțare al orașului Ianca pe anul 2017 este prevăzut în anexa nr.2.  
      Art.8.-Finanţarea  cheltuielilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de  stat se asigură  în limita sumei 
de 6.713.500 lei, cu următoarea structură: 5.563.000 lei cheltuieli de personal, din TVA; 877.500 lei
cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care 622.000 lei din TVA și 255.500 lei din bugetul local; 118.000 lei din 
bugetul local pentru burse elevi; 63.000 lei din bugetul local pentru cheltuieli de transport cadre didactice;
52.000 lei din TVA pentru cheltuieli privind drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale; 40.000 lei 
din TVA pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor-tichete sociale pentru grădiniță. 
      Art.9.-(1) Finanţarea cheltuielilor la Unitatea de Asistenţă Medico Socială Ianca din subordinea 
Consiliului Local se asigură în limita sumei de 1.096.000 lei, din care 770.000 lei cheltuieli de personal și 
326.000 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii. 
      (2) În suma de 1.096.000 lei sunt incluse şi veniturile contractate cu Direcţia de Sănătate Publică a 
judeţului Brăila pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi salarizarea personalului de 
specialitate, veniturile din contribuţia persoanelor asistate, precum și cele din donaţii şi sponsorizări. 
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      Art.10.-(1) Ajutorul social de urgenţă şi ajutorul social comunitar, potrivit prevederilor Legii nr.416/2001-
cu modificările și completările ulterioare, se asigură în limita sumei de 50.000 lei, din venituri proprii. 
      (2) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei privind beneficiarii de ajutor social se asigură în limita sumei de 
150.000 lei, din care 101.000 lei din TVA și 49.000 lei din venituri proprii. 
      Art.11.-Se aprobă pentru anul 2017 un număr total de 60 posturi de asistent personal al persoanei cu 
handicap, cu încadrarea în limita sumei de 1.680.000 lei, inclusiv pentru indemnizațiile de însoțitor, sumă 
alocată din taxa pe valoarea adăugată. 
      Art.12.-Finanţarea cheltuielilor pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor se 
asigură în limita sumei de 230.000 lei, din care 194.000 lei din venituri proprii și 36.000 lei din TVA. 
      Ar.13.-Finanţarea cheltuielilor pentru serviciul public de poliţie locală si apărare civilă se asigură în 
limita sumei de 480.000 lei, din venituri proprii, în care este inclusă și suma pentru asigurarea normei de 
hrană în limita a 300 lei/polițist local/lună, în perioada de activitate.       
      Art.14.-Se aprobă suma de 750.000 lei pentru decontarea lucrărilor efectuate de Direcţia Serviciilor 
Publice Ianca din subordinea consiliului local, respectiv pentru serviciile publice de salubrizare,
gestionarea câinilor fără stăpân, administrarea spaţiilor verzi, a staţiei de compost deşeuri biodegradabile  
şi a bazei sportive ‹‹Ştefan Vrăbioru››. 
      Art.15.-(1) Finanţarea cheltuielilor pentru cultură, culte, activităţi sportive, recreere şi tineret se asigură 
în limita sumei de 1.868.500 lei - din venituri proprii, pentru: Muzeul oraşului Ianca - 21.000 lei; Casa de 
cultură ‹‹Ion Theodorescu Sion›› și căminele culturale - 212.000 lei; Biblioteca orăşenească ‹‹Georgeta 
Crainic›› - 57.000 lei; sprijinirea cultelor - 450.000 lei; activităţi sportive - 88.000 lei, din care 40.000 lei 
pentru C.S. Viitorul Ianca, 40.000 lei pentru A.S. Voinţa Plopu, 3.000 lei pentru clubul de culturism și fitness 
și 5.000 lei pentru organizarea concursului „Căruța brăileană”; activităţi cultural educative: Ziua femeii - 
24.000 lei; Zilele oraşului Ianca - 120.000 lei; cadouri pentru copii şi pomul de Crăciun - 55.000 lei; editarea 
buletinului informativ anual - 2.000 lei; memorialul „Ștefan Vrăbioru” - 1.000 lei; memorialul „Ion Gâță” - 
2.500 lei; cheltuieli de capital - 836.000 lei, din care 800.000 lei pentru construirea Căminului cultural Plopu 
și 36.500 lei pentru centrală termică la Casa de cultură ‹‹Ion Theodorescu Sion››. 
      (2) Sumele alocate pentru activitățile sportive potrivit alin.(1), vor fi repartizate structurilor sportive de 
utilitate publică pentru finanţarea de programe sportive, pe bază de contracte încheiate între primar și 
aceste structuri, cu respectarea prevederilor art.69 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000. 
      Art.16.-Se aprobă pentru anul 2017 un număr total de 84 posturi pentru aparatul de specialitate al 
primarului și serviciile publice din subordine înființate de consiliul local, în care sunt incluse și cele 10 
posturi finanţate din capitolele bugetare 66,00 - sănătate şi 68,00 - asigurări şi asistenţă socială. 
      Art.17.-Se aprobă Programul investiţiilor publice pe anul 2017, ca secţiune de dezvoltare în bugetul 
local, cu o valoare totală de 6.836.840 lei,  potrivit anexelor nr.3 și 4. 
      Art.18.-Primarul şi șeful serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și răspund de încadrarea în nivelul maxim al 
cheltuielilor de personal, precum şi de execuţia bugetară în ansamblul ei. 

CAPITOLUL III – Dispoziţii finale 

      Art.19.-În intervalul dintre şedinţele consiliului local se împuterniceşte primarul, în calitate de ordonator 
principal de credite, să repartizeze și să utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste prevederile iniţiale, 
inclusiv sumele alocate sau retrase de la bugetul de stat, pe capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei 
bugetare, cu obligația validării acesteia de către consiliului local la proxima ședință. 
      Art.20.-Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.21.-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.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

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

REFERAT DE APROBARE

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre privind: aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2017. 

      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000-republicată în anul 2010, cu modificările 
şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre 
în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată; 

      Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel: 

      Potrivit prevederilor art.39 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, consiliul local 
trebuie să aprobe bugetul centralizat al oraşului pe anul 2017 în maximum 45 de zile de la publicarea legii 
bugetului de stat în Monitorul Oficial. În cazul în care consiliul local nu aprobă bugetul în acest termen, știți 
deja care este consecința: sistarea alimentării cu cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat pentru echilibrarea bugetului local sau pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivel local. 
      Acesta este unul din argumentele privind necesitatea aprobării bugetului local pe anul 2017 în şedinţa  
de astăzi, pentru că se știe de întârzierea nepermis de mare a adoptării Legii bugetului de stat care s-a 
publicat pe data de 17 februarie 2017, iar la acesta mai pot fi adăugate şi altele la fel de importante, cum ar 
fi plata salariilor și a unor prestații sociale, derularea investiţiilor programate în acest an,  etc. 
      Fundamentarea bugetului local pe anul 2017 s-a făcut pe baza exerciţiului bugetar din anul 2016, a 
indicatorilor economico - sociali din anii anteriori, pe baza repartiţiei sumelor şi cotelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat şi pe baza actelor normative privind sursele de venituri pentru bugetele locale. 
      Bugetul local din acest an este cu peste 4 mil.lei mai mare față de cel din anul 2016, asta și ca urmare 
a creșterii substanțiale a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru echilibrare, dar și ca urmare a 
sumelor alocate de Consiliul Județean Brăila pentru drumurile comunale, precum și pentru cofinanțarea 
unor proiecte locale, cum ar fi Campusul Școlar ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca.  
      Cum era şi firesc, bugetul local are şi o puternică componentă socială, dar sunt fonduri importante  şi 
pentru cultură, culte, activităţi sportive, protecţia mediului și asigurarea ordinii publice.          
      După cum puteţi constata, cheltuielile de personal sunt mai mari decât cele de anul trecut, asta pentru 
că am aplicat deja acea creștere salarială de 20% de la 1 februarie 2017, că am alocat sumele pentru 
voucherele de vacanță care se vor acorda de la 1 iulie 2017,  dar și pentru faptul că acea creştere a 
salariului minim brut de bază pe economie la 1.450 lei are implicaţii asupra salariilor şi celorlalte drepturi de 
natură salariale ale asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap. 
      Detaliile în privința numărului de personal, precum și posturile care le propunem spre ocupare în acest 
an, le regăsiți în referatele de aprobare de la următoarele proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi. De 
asemenea, detaliile structurii bugetare sunt prevăzute în raportul şefului serviciului financiar contabil, 
precum şi în anexele la proiectul de hotărâre. Ca atare, vă rog să fiți de acord cu aprobarea bugetului local 
pe anul în curs în ședința de astăzi, 16 martie 2017. 

                                                         Vă mulţumesc ! 

P R I M A R

                                                                Fănel George CHIRIŢĂ 

R O M Â N I A
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P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.20 
din 16 martie 2017

privind: aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local, pentru anul 2017. 

      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 16 martie 2017; 
Având în vedere:

      ►considerentele și dispozițiile art.5 din O.U.G.nr.2/2017, coroborate cu prevederile O.U.G. nr.9/2017,
privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative, potrivit cărora este necesară menținerea în continuare a numărului de 
posturi din anul anterior;
      ►adresa Instituţiei Prefectului nr.2489/25.02.2014 potrivit căreia orașului Ianca îi revin 115 posturi, 
număr confirmat și pentru anii 2015-2016 prin adresele nr.3424/16.03.2015 și nr.145/07.01.2016, iar pentru 
anul 2017 sunt propuse spre aprobare 84 de posturi, din care 10 posturi sunt din capitolele bugetare
"Asistenţă socială" şi "Sănătate" care nu intră în calculul numărului maxim de posturi; 

►Avizul favorabil nr.3479/10882/51057 din 21.02.2017 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 
      ►referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      ►dispoziţiile art.100  alin.(1) lit.d) și  art.107  alin.(1) lit.a)  din Statutul funcţionarilor publici aprobat prin 
Legea nr.188/1999-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.b.), 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 pentru anul 2017 un număr total de 84 posturi  pentru aparatul de specialitate al 
primarului şi serviciile publice din subordine înfiinţate de consiliul local. 
      (2) În numărul total de 84 posturi sunt incluse și cele 10 posturi finanţate din capitolele bugetare 66.00 
şi 68.00 potrivit art.III alin.(2) din O.U.G.nr.63/2010, aferente serviciului de asistenţă socială și medicală 
comunitară din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
      (3) Organigrama cu numărul maxim de posturi, respectiv statul de funcţii cu centralizatorul acestora, 
pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice din subordine înfiinţate de consiliul local, 
sunt prevăzute în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului care are obligaţia 
încadrării în cheltuielile de personal potrivit noii structuri organizatorice aprobate. 
      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. 

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                         Dorina  PREDESCU 

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



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

REFERAT DE APROBARE

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi şi 
a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice 
din subordine înființate de consiliul local, pentru anul 2017.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să 
avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 
fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată. 

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel: 

      În conformitate cu prevederile art.14 din O.U.G.nr.99/2016 privind unele măsuri pentru 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, numărul maxim de posturi stabilit în anul 
anterior se menţine şi pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017, iar conform 
prevederilor art.81 din O.U.G.nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal - bugetare, numărul 
maxim de posturi se revizuieşte anual de către prefect numai în cazul în care numărul 
maxim de posturi, rezultat ca urmare a creşterii numărului de locuitori, este mai mare decât 
cel stabilit în anul anterior.
      Prin adresa nr.2489/25.02.2014, Instituţia Prefectului a calculat și stabilit un număr de 
115 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice din subordine 
înființate de consiliul local, număr confirmat și pentru anii 2015-2016 prin adresele 
nr.3424/16.03.2015 și nr.145/07.01.2016, iar pentru anul 2017 sunt propuse spre aprobare 
84 de posturi, din care 10 posturi sunt din capitolele bugetare "Asistenţă socială" şi 
"Sănătate" care nu intră în calculul numărului maxim de posturi, astfel că nu va mai fi 
necesară revizuirea acestuia. 
      Acum, față de organigrama și statul de funcții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.69/24.11.2016, pe baza Avizului favorabil nr.51057/31.10.2016 al Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, propunem următoarele modificări: 

1.-transformarea postului de auditor din gradul profesional superior în gradul profesional
asistent, motivată de faptul că de fiecare dată când s-a organizat concursul pentru 
ocuparea acestui post nu s-a prezentat nimeni care să aibă 9 ani vechime în specialitatea 
studiilor; pentru gradul asistent vechimea în specialitatea studiilor este de 1 an și ar fi șanse 
mai mari pentru ocuparea lui, ocupare cerută insistent de Camera de Conturi la fiecare 
control;
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      2.-desființarea postului de șef birou din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor, pentru că oricum nu am dorit și nu dorim să-l scoatem la concurs, 
fiind suficient numărul actual de 5 lucrători; pentru a ne menține numărul de 37 funcții 
publice pe care le-am avut în ultimii ani, în locul acestuia propunem reînființarea postului de 
consilier, clasa I- gradul profesional asistent, în cadrul serviciului financiar contabil, cel care
a fost trecut anul trecut în cadrul compartimentului Registrul Agricol;

3.-transformarea unui post de referent clasa III, gradul profesional debutant din cadrul
serviciului de urbanism, în consilier clasa I, gradul profesional debutant; aici necesitatea
vine din dorința de a recruta un specialist în urbanism sau în construcții pentru reîntregirea 
structurii în scopul emiterii autorizațiilor de construire; 
      4.-transformarea postului de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, în polițist 
local, clasa III, gradul profesional asistent; postul s-a vacantat anul trecut prin încetarea
raportului de serviciu al domnului Fasole Florin, iar pentru ocuparea rapidă a acestuia am 
considerat necesară transformarea lui. 
      Acestea sunt noutățile în privința funcțiilor publice, iar în conformitate cu prevederile 
art.100 alin.(1) lit.d) și  art.107  alin.(1) lit.a)  din Statutul funcţionarilor publici aprobat prin 
Legea nr.188/1999-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în momentul în 
care se schimbă structura lor este necesar și avizul favorabil al A.N.F.P., care a fost obținut 
potrivit nr.3479/10882/51057 din 21.02.2017.
      În ceea ce privește personalul contractual, propunem înființarea unui post de 
administrator și implicit ocuparea lui, în perspectiva dării în folosință a noii săli de sport din 
Campusul Școlar „Nicolae Oncescu” Ianca, precum și completarea compartimentului de 
proiecte cu finanțare nerambursabilă cu încă un post permanent de consilier, concomitent 
cu scoaterea din acest compartiment a ultimelor 8 posturi (2 fiind scoase anul trecut)
aprobate temporar pe perioada implementării proiectelor a căror valoare a depășit suma de 
10 mil.euro.

Vă mulţumesc ! 

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ
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P R O I E C T

                                         H O T Ă R Â R E A   Nr.21 
din 16 martie 2017

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului și din serviciile publice înființate de consiliul local, în anul 2017.  

      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 16 
martie 2017;

Având în vedere:
      ►dispoziţiile art.23 alin.(4) din Statutul funcţionarilor publici, aprobat prin Legea 
nr.188/1999- republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ► dispoziţiile art.11 și art.12 din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice aprobate prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici nr.7660/2006;
      ►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul 
consiliului local;
      Ținând cont de observațiile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, transmise prin 
adresa nr.3477/2017;
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) 
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;  

                                               H O T Ă R Ă Ş T E: 

      Art.1.-Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului și din serviciile publice din subordine înființate de consiliul local, în 
anul 2017, potrivit anexei care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul  şi responsabilul cu resurse umane 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.(2) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ                                                               Dorina  PREDESCU 

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

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

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordine înființate de 
consiliul local, în anul 2017.

      În temeiul prevederilor art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local 
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia anexată. 

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel: 

      Potrivit prevederilor art.23 din Statutul funcţionarilor publici, aprobat prin Legea nr.188/1999- 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Planul de ocupare a funcţiilor publice se 
elaborează anual de către primar și se transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 
(A.N.F.P.), care poate emite observații asupra acestuia dacă nu există o concordanță în funcțiile 
publice din Plan și cele din Organigramă sau Statul de funcții.  
. Prin Planul de ocupare a funcţiilor publice se stabileşte: 
    a) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici; 
    b) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide; 
    c) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare; 
    d) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate; 
    e) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării; 
    f) numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale; 
    g) numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice corespunzătoare 
categoriei înalţilor funcţionari publici. 
      Prin adresele nr.10229 și nr.10230/11.01.2017 am transmis A.N.F.P., în același plic,  
Proiectele de hotărâri privind Organigrama, Statul de funcții și Planul de ocupare a funcţiilor publice 
în anul 2017, acesta din urmă fiind elaborat după noua structură organizatorică propusă pentru 
anul 2017.
      Cu toate acestea (probabil că adresele au fost repartizate pe compartimente diferite!), prin 
adresa nr.3477/2017, A.N.F.P. a făcut anumite observații la acest Plan, dar care am constatat că 
fost analizat prin raportare la Statul de funcții din anul 2016 existent pe Portalul A.N.F.P. și nu prin 
raportare la cel propus spre aprobare pentru anul 2017! În fine, la observațiile punctuale ale 
Agenției, facem următoarele precizări: 
      1.-funcția publică vacantă de șef birou din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor am propus-o spre desființare în noua structură organizatorică și de aceea 
nu a mai fost înscrisă în Planul de ocupare; 
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      2.-am propus în noua structură organizatorică transformarea funcției publice de auditor, din 
gradul superior (unde se cerea 9 ani vechime în specialitatea studiilor și probabil și din acest motiv 
nu se prezenta nimeni la concurs, asta ca să nu spunem și de nivelul extrem de scăzut de 
salarizare) în gradul asistent unde se cere doar un an vechime în specialitatea studiilor, așa cum 
este prevăzut la art.57 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici; 
      3.-într-adevăr au fost 2 posturi de consilier debutant, unul ocupat la serviciul de asistență 
socială și unul vacant la registrul agricol, iar în final nu vor fi 4 cum am propus și transmis inițial la 
A.N.F.P., ci 3 posturi de consilier debutant pentru că am propus transformarea unui post de 
referent clasa III, gradul profesional debutant din cadrul serviciului de urbanism, în consilier clasa I,
gradul profesional debutant tot în cadrul aceluiași serviciu, cel de-al 4-lea post de debutant l-am 
transformat în gradul profesional asistent;
      4.-da, pentru că așa cum am precizat la punctul 3, un post de referent debutant a fost 
transformat în consilier debutant;
      5.-aici am ținut cont de observația A.N.F.P. și am evidențiat distinct, pe fiecare clasă și grad 
profesional, funcțiile publice specifice de polițist local; 
      6.-totalul funcțiilor publice, inclusiv pe fiecare categorie, este făcut acum potrivit noii structuri 
organizatorice.
      Prin urmare, în anul 2017 ne propunem ocuparea următoarelor funcții publice vacante: 
      - șef serviciu asistență socială și medicală comunitară; 
      - șef serviciu Poliție Locală; 
      - arhitect șef; 

- auditor, gradul profesional asistent;
- consilier, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul compartimentului registrul agricol;

      - consilier, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul serviciului de urbanism și cadastru; 
      - referent, clasa III, gradul profesional debutant, în cadrul serviciului de urbanism și cadastru; 
      - referent, clasa III, gradul profesional superior, în cadrul serviciului de urbanism și cadastru; 

- consilier, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul serviciului financiar contabil;
- consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul compartimentului resurse umane;

      - polițist local, gradul profesional asistent, în cadrul Poliției Locale Ianca 
      În fine, pentru promovarea într-un grad superior de salarizare, avem șase propuneri din cadrul 
Poliției locale (din care cinci din gradul profesional principal în gradul profesional superior și unul 
din gradul profesional asistent în gradul profesional principal), o propunere din cadrul serviciului de
asistență socială din gradul profesional debutant în gradul profesional asistent și o propunere din 
cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor din gradul profesional principal 
în gradul profesional superior.

                                                           Vă mulţumesc ! 

P R I M A R

                                                     Fănel George CHIRIŢĂ 
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P R O I E C T
        H O T Ă R Â R E A   Nr.22 

din 16 martie 2017

privind: aprobarea bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››  din orașul Ianca pe anul 2017. 

      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 16 martie  2017; 
Având în vedere:

      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.101, art.103 alin.(2), art.104, art.105 şi art.111 
alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile articolului unic din H.G.nr.31/2017 pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi 
stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din 
sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar în anul 2017; 
      ►Decizia nr.4/22.02.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind repartizarea pe unităţi a 
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit 
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local pe anul 2017; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.19/16.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, prin care au fost 
alocate fondurile necesare finanțării învățământului preuniversitar de stat de pe raza orașului Ianca; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› şi raportul 
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.1, 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; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

      Art.1.-(1) Se aprobă bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2017, după cum urmează:  

Denumire indicatori
De la bugetul de stat

(Lei)
De la bugetul local

(Lei)
Din autofinanțare

(Lei)
Total
(Lei)

Venituri 2.807.040 118.500 12.000 2.937.540

Cheltuieli de personal,
din care hotărâri judecătorești

2.493.330 0 0 2.493.330

20.200 0 0 20.200

Cheltuieli de transport 0 30.000 0 30.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii 285.820 25.500 12.000 323.320
Cheltuieli cu burse elevi 0 63000 0 63000
Cheltuieli privind drepturile copiilor
cu cerințe educaționale speciale 

27.890 0 0 27.890

      (2) Bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2017, detaliat la venituri și cheltuieli pe 
capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexele nr.1 și 2 car fac parte din prezenta hotărâre.    
      Art.2.-Din sumele încasate din închirierea/concesionarea spațiilor, o cotă de 50% se face venit la bugetul local şi 
diferenţa de 50% se face venit la bugetul unității de învățământ. 
      Art.3.-Directorul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, în calitate de ordonator terţiari de credite, 
răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei hotărâri. 
      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. 
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Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395 
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: aprobarea bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››
din orașul Ianca pe anul 2017.

      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 24/2000- republicată în anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să 
aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi 
documentaţia anexată; 

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel: 

      Potrivit prevederilor art.4 alin.(1) lit.b) și art.5 alin.(3) lit.a) din Legea nr.6/2017 privind 
aprobarea bugetului de stat pe anul 2017, s-au alocat sumele necesare finanţării de bază a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 
alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza 
costului standard pe elev/preşcolar/an stabilit prin H.G.nr.31/2017, precum şi pentru drepturile 
prevăzute de Legea nr.85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din 
învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011;  
      În baza acestor prevederi legale, s-a emis Decizia nr.4/22.02.2017 a Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Brăila prin care s-au repartizat pe unităţi administrativ-teritoriale sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi cota de 18,5 % din impozitul pe venit pe anul 2017, cu 
stabilirea sumelor pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 
      La fel ca şi în anii precedenți, de la bugetul de stat se asigură în continuare sume atât pentru 
cheltuielile salariale, cât şi pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii, cu posibilitatea de a aloca fonduri 
și din bugetul local pentru completarea celor transferate de la bugetul de stat. De altfel, ar fi trebuit 
să se asigure de la bugetul de stat şi finanţarea complementară, adică pentru naveta cadrelor 
didactice, bursele elevilor, investiţii, etc., însă nu am primit astfel de sume nici în acest an şi de 
aceea a trebuit să asigurăm această finanţare tot din bugetul local;   
      Aceste prevederi legale amintite mai sus a făcut posibilă repartizarea rapidă şi fără tensiuni a 
sumelor pe fiecare unitate de învăţământ, astfel că vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în 
forma propusă şi fundamentată prin documentaţia anexată. 

Vă mulţumesc ! 

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ 

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

P R I M A R



P R O I E C T
        H O T Ă R Â R E A   Nr.23 

din 16 martie 2017

privind: aprobarea bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2017. 

      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 16 martie  2017; 
Având în vedere:

      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.101, art.103 alin.(2), art.104, art.105 şi art.111 
alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile articolului unic din H.G.nr.31/2017 pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi 
stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din 
sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar în anul 2017; 
      ►Decizia nr.4/22.02.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind repartizarea pe unităţi a 
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit 
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local pe anul 2017; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.19/16.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, prin care au fost
alocate fondurile necesare finanțării învățământului preuniversitar de stat de pe raza orașului Ianca; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› şi raportul 
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.1, 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; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

      Art.1.-(1) Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2017, după cum 
urmează:  

Denumire indicatori
De la bugetul de stat

(Lei)
De la bugetul local

(Lei)
Din autofinanțare

(Lei)
Total
(Lei)

Venituri 2.075.990 282.000 1.000 2.358.990

Cheltuieli de personal,
din care hotărâri judecătorești

1.855.850 0 0 1.855.850

10.000 0 0 10.000

Cheltuieli de transport 0 27.000 0 27.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii 199.410 230.000 1.000 430.410
Cheltuieli cu burse elevi 0 25.000 0 25.000
Cheltuieli privind drepturile copiilor
cu cerințe educaționale speciale 

20.730 0 0 20.730

      (2) Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2017, detaliat la venituri și cheltuieli pe 
capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexele nr.1 și 2 car fac parte din prezenta hotărâre.    
      Art.2.-Din sumele încasate din închirierea/concesionarea spațiilor, o cotă de 50% se face venit la bugetul local şi 
diferenţa de 50% se face venit la bugetul unității de învățământ. 
      Art.3.-Directorul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca, în calitate de ordonator terţiar de credite, 
răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei hotărâri. 
      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. 
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Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395 
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REFERAT DE APROBARE

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: aprobarea bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu››
din orașul Ianca pe anul 2017.

      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 24/2000- republicată în anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să 
aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi 
documentaţia anexată; 

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel: 

      Potrivit prevederilor art.4 alin.(1) lit.b) și art.5 alin.(3) lit.a) din Legea nr.6/2017 privind 
aprobarea bugetului de stat pe anul 2017, s-au alocat sumele necesare finanţării de bază a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 
alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza 
costului standard pe elev/preşcolar/an stabilit prin H.G.nr.31/2017, precum şi pentru drepturile 
prevăzute de Legea nr.85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din 
învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011; 
      În baza acestor prevederi legale, s-a emis Decizia nr.4/22.02.2017 a Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Brăila prin care s-au repartizat pe unităţi administrativ-teritoriale sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi cota de 18,5 % din impozitul pe venit pe anul 2017, cu 
stabilirea sumelor pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 
      La fel ca şi în anii precedenți, de la bugetul de stat se asigură în continuare sume atât pentru 
cheltuielile salariale, cât şi pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii, cu posibilitatea de a aloca fonduri 
și din bugetul local pentru completarea celor transferate de la bugetul de stat. De altfel, ar fi trebuit 
să se asigure de la bugetul de stat şi finanţarea complementară, adică pentru naveta cadrelor 
didactice, bursele elevilor, investiţii, etc., însă nu am primit astfel de sume nici în acest an şi de 
aceea a trebuit să asigurăm această finanţare tot din bugetul local;   
      Aceste prevederi legale amintite mai sus a făcut posibilă repartizarea rapidă şi fără tensiuni a 
sumelor pe fiecare unitate de învăţământ, astfel că vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în 
forma propusă şi fundamentată prin documentaţia anexată. 

Vă mulţumesc ! 

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ 

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

P R I M A R



P R O I E C T

        H O T Ă R Â R E A   Nr.24 
din 16 martie 2017

privind: aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale din satul Plopu pe anul 2017. 

      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 16 martie 2017; 
Având în vedere:

      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.101, art.103 alin.(2), art.104, art.105 şi art.111 
alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile articolului unic din H.G.nr.31/2017 pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi 
stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din 
sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar în anul 2017; 
      ►Decizia nr.4/22.02.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind repartizarea pe unităţi a 
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit 
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local pe anul 2017; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.19/16.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, prin care au fost
alocate fondurile necesare finanțării învățământului preuniversitar de stat de pe raza orașului Ianca; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Școlii Gimnaziale Plopu şi raportul comisiei de 
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.1, 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; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

      Art.1.-(1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale din satul Plopu pe anul 2017, după cum urmează:  

Denumire indicatori
De la bugetul de stat

(Lei)
De la bugetul local

(Lei)
Din autofinanțare

(Lei)
Total
(Lei)

Venituri 879.710 36.000 0 915.710

Cheltuieli de personal,
din care hotărâri judecătorești

799.160 0 0 799.160

1.300 0 0 1.300

Cheltuieli de transport 0 6.000 0 6.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii 77.170 0 0 77.170
Cheltuieli cu burse elevi 0 30.000 0 30.000
Cheltuieli privind drepturile copiilor
cu cerințe educaționale speciale 

3.380 0 0 3.380

      (2) Bugetul Școlii Gimnaziale din satul Plopu pe anul 2017, detaliat la venituri pe capitole, subcapitole, titluri şi 
articole, este prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    
      Art.2.-Din sumele încasate din închirierea/concesionarea spațiilor, o cotă de 50% se face venit la bugetul local şi 
diferenţa de 50% se face venit la bugetul unității de învățământ. 
      Art.3.-Directorul Școlii Gimnaziale Plopu, în calitate de ordonator terţiar de credite, răspunde de încadrarea în 
cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei hotărâri. 
      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. 
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Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                                       Dorina  PREDESCU 

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

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

REFERAT DE APROBARE

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale din satul Plopu pe anul 
2017.

      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 24/2000- republicată în anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să 
aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi 
documentaţia anexată; 

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel: 

      Potrivit prevederilor art.4 alin.(1) lit.b) și art.5 alin.(3) lit.a) din Legea nr.6/2017 privind 
aprobarea bugetului de stat pe anul 2017, s-au alocat sumele necesare finanţării de bază a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 
alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza 
costului standard pe elev/preşcolar/an stabilit prin H.G.nr.31/2017, precum şi pentru drepturile 
prevăzute de Legea nr.85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din 
învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011; 
      În baza acestor prevederi legale, s-a emis Decizia nr.4/22.02.2017 a Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Brăila prin care s-au repartizat pe unităţi administrativ-teritoriale sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi cota de 18,5 % din impozitul pe venit pe anul 2017, cu 
stabilirea sumelor pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 
      La fel ca şi în anii precedenți, de la bugetul de stat se asigură în continuare sume atât pentru 
cheltuielile salariale, cât şi pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii, cu posibilitatea de a aloca fonduri 
și din bugetul local pentru completarea celor transferate de la bugetul de stat. De altfel, ar fi trebuit 
să se asigure de la bugetul de stat şi finanţarea complementară, adică pentru naveta cadrelor 
didactice, bursele elevilor, investiţii, etc., însă nu am primit astfel de sume nici în acest an şi de 
aceea a trebuit să asigurăm această finanţare tot din bugetul local;   
      Aceste prevederi legale amintite mai sus a făcut posibilă repartizarea rapidă şi fără tensiuni a 
sumelor pe fiecare unitate de învăţământ, astfel că vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în 
forma propusă şi fundamentată prin documentaţia anexată 

Vă mulţumesc ! 

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ 

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

P R I M A R



P R O I E C T

       H O T Ă R Â R E A   Nr.26
din 16 martie 2017

privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Direcţiei Serviciilor Publice din 
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca. 

      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 16 martie 2017; 
Având în vedere:

      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(2) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice  
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.14 din Hotărârea Consiliului Local nr.19/16.03.2017 privind aprobarea bugetului 
centralizat al oraşului Ianca pe anul în curs, prin care s-au alocat fonduri pentru finanţarea activităților aflate 
în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice cu fundamentarea bugetului 
pe anul 2017  şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.9 şi pct.14, 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; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

      Art.1.-(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Direcţiei Serviciilor Publice din 
subordinea Consiliului local al orașului Ianca, la venituri în sumă totală de 1.539.160 lei, la care se adaugă 
suma de 30.840 lei ce reprezintă excedentul anilor precedenți, iar la cheltuieli în sumă totală de 1.570.000 
lei, din care 785.000 lei cheltuieli de personal, 754.160 lei bunuri și servicii și 30.840 lei cheltuieli de capital 
- din venituri proprii.
      (2) Sinteza bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2017 la venituri şi cheltuieli, pe capitole, 
subcapitole, titluri şi articole, este prevăzută în anexa nr.1. 
      Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2017 un număr total de 33 de posturi în aparatul propriu al Direcţiei 
Serviciilor Publice, din care 4 funcţii publice şi 29 posturi de personal contractual.  
      (2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2017 ale Direcţiei Serviciilor Publice 
sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3. 
      Art.3.-Se aprobă Planul lucrărilor de reabilitare și dezvoltare pe anul 2017 în sumă de 80.000 lei, 
potrivit anexei nr.4.
      Art.4.-Se aprobă Planul achizițiilor publice pe anul 2017, potrivit anexei nr.5. 
      Art.5.-În calitate de ordonator terţiar de credite, directorul Direcţiei Serviciilor Publice răspunde de 
încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2017, aprobate potrivit prevederilor art.1-4. 
      Art.6.-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. 
      Art.7.-Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      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. 

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                         Dorina  PREDESCU 

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA 
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Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395 
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei 
Serviciilor Publice din subordinea consiliului local pe anul 2017.

      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000- republicată în anul 
2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi 
consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin 
prezentul referat şi documentaţia anexată; 

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel: 

      Parte componentă a bugetului centralizat al oraşului Ianca, bugetul Direcţiei Serviciilor 
Publice din subordinea Consiliului Local Ianca trebuie aprobat în acelaşi termen de 45 de 
zile de la aprobarea bugetului de stat, aşa cum prevede art.39 alin.(6) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
      La fel cum spuneam şi anul trecut, se poate constata aceeaşi creştere continuă a 
disciplinei financiare la această unitate, dar şi o dezvoltare, o creştere a  veniturilor, pusă şi 
pe seama recuperării arieratelor, unitatea reuşind şi în anul anterior să realizeze un 
echilibru bugetar, ceea ce ne face să afirmăm că aici continuă procesul de îmbunătățire a 
activității; 
      Funcționarea și dezvoltarea acestei unităţi este asigurată din veniturile realizate din 
activitatea de salubrizare, a serviciului de  gestionare a câinilor fără stăpân, administrarea 
Staţiei de compost deşeuri biodegradabile, precum şi din administrarea bazei sportive. 
      Cu precizarea că numărul de personal este același din anii anteriori, vă rog să fiți de 
acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

                                                            Vă mulţumesc ! 

P R I M A R ,

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

P R I M A R



P R O I E C T
           H O T Ă R Â R E A   Nr.27 

din 16 martie 2017

privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Unităţii de Asistenţă Medico Socială din 
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca. 

      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 16 martie 2017; 
Având în vedere:

      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.7 şi art.8 din Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale, aprobate prin HG nr.412/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) şi art.5 din H.G.nr.459/2010, pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii 
acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă 
medico - socială, coroborate cu dispozițiile art.7 din H.G.nr.978 din 2015 privind aprobarea standardelor minime de 
cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia 
lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 
      ►dispoziţiile art.2 din H.G.nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități și persoanelor vârstnice; 
      ►dispoziţiile art.9 din Hotărârea Consiliului Local nr.19/16.03.2017 privind aprobarea bugetului centralizat al 
oraşului Ianca pe anul în curs, prin care s-au alocat fonduri pentru finanţarea Unităţii de Asistenţă Medico Socială; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului UAMS Ianca cu fundamentarea bugetului şi raportul 
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.2, 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; 

            H O T Ă R Ă Ş T E : 

      Art.1.-(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Unităţii de Asistenţă Medico Socială din 
subordinea Consiliului local al orașului Ianca, în sumă de 1.096.000 lei, din care 770.000 lei cheltuieli de personal și 
326.000 lei cheltuieli cu bunuri și servicii, potrivit anexei nr.1. 
      (2) În bugetul aprobat potrivit alin.(1) sunt cuprinse şi sumele contractate de Unitatea de Asistenţă Medico 
Socială cu Direcţia de Sănătate Publică a județului Brăila pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi 
salarizarea personalului de specialitate, cele provenite din contribuţia persoanelor asistate, precum şi alte venituri 
realizate din sponsorizări, donaţii, etc. 
      Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2017 un număr total de 29 posturi personal contractual în aparatul propriu al 
Unităţii de Asistenţă Medico Socială.  
      (2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2017 ale Unităţii de Asistenţă Medico Socială 
sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3. 
      Art.3.-Directorul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Ianca, în calitate de ordonator terţiar de credite, răspunde 
de încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2017, aprobate potrivit prevederilor art.1-2. 
      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. 
      Art.5.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      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. 
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Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395 
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE

            Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Unităţii de Asistenţă 
Medico Socială din subordinea Consiliului local al orașului Ianca.

      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000- republicată în anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de 
hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată; 

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel: 

      Parte componentă a bugetului centralizat al oraşului Ianca, la fel ca şi cel al Direcţiei Serviciilor Publice, 
bugetul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Ianca din subordinea Consiliului local al orașului Ianca trebuie 
aprobat în acelaşi termen de 45 de zile de la aprobarea bugetului de stat, aşa cum prevede art.39 alin.(6) 
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

Pentru anul 2017 bugetul U.A.M.S. Ianca este superior celui din anul anterior, în primul rând ca urmare
a creșterilor salariale despre care am făcut vorbire la aprobarea bugetului local, iar în al doilea rând pentru 
că  au intervenit acele modificări în structura cheltuielilor materiale ca urmare a reînfiinţării secţiei 
exterioare a Spitalului Făurei în pavilionul B, la care suportăm cheltuielile pentru utilități publice așa cum 
ne-am angajat la reînființarea secției;  
      Totodată se respectă şi încadrarea în standardul de cost pentru serviciile sociale aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.459/2010, coroborat cu dispozițiile art.7 din H.G.nr.978/2015 privind aprobarea 
standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în 
baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 
vârstnice din centrele rezidenţiale, precum și cu dispoziţiile art.2 din H.G.nr.903/2014 privind stabilirea 
nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și 
private de asistență socială destinate persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice; 
      În privinţa numărului de personal propunerea este de a se păstra cel de anul trecut, cu precizarea că în 
prezent toate posturile de asistent medical şi infirmieră au fost ocupate, de aici şi creşterea cheltuielilor de 
personal, dar care va fi finanţată din fondurile contractate cu Direcţia de Sănătate Publică Brăila; 
      La sumele alocate din bugetul local se vor adăuga cele contractate cu Direcţia de Sănătate Publică 
Brăila, cele din contribuţia persoanelor asistate care acoperă alocaţia de hrană zilnică, precum şi 
eventualele sume provenite din donaţii şi sponsorizări; 
      Fundamentarea bugetului U.A.M.S. Ianca pe anul 2017 s-a făcut pe baza exerciţiului financiar din anul 
2016, ţinându-se cont şi de structura organizatorică despre care am vorbit mai sus. 
      Ca atare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

                                                                   Vă mulţumesc ! 

P R I M A R,

                                                            Fănel George CHIRIŢĂ 

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

P R I M A R



P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.28 
din 16 martie 2017

pentru: desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic 
‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2016-2020. 

      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 16 martie 2017; 
Având în vedere:

      ►dispozițiile art.I, pct.1-3 din Ordinul M.E.N.nr.3160/01.02.2017 pentru modificarea şi completarea 
Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, aprobată prin Ordinul M.E.N.nr.4.619/2014, potrivit cărora s-a redus la un singur 
reprezentant al consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ cu profil profesional 
şi tehnic, așa cum este cazul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.47/2016, modificată prin H.C.L.nr.59/2016, privind desemnarea 
reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie, în comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii 
educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anii școlari din mandatul 
2016-2020, potrivit căreia la Liceul Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca au fost desemnați 2 consilieri 
locali în consiliul de administrație; 
      ►adresa nr.3257/27.02.2017 a Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca, prin care se solicită 
stabilirea unui singur reprezentant al consiliului local în consiliul de administraţie; 
      ►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 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, coroborate 
cu dispoziţiile art.96 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-(1) Domnul/Doamna consilier local________________________________________________se
desemnează ca reprezentant al consiliului local în consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae 
Oncescu›› din orașul Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2016-2020. 
      (2) Pe data prezentei hotărâri se modifică corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.47/2016 privind 
desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza oraşului Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2016-2020. 
      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. 

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                         Dorina  PREDESCU 

R O M Â N I A
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Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395 
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre privind: desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de administraţie al 
Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2016-
2020.

      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre 
în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată. 

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel: 

      Prin Ordinul M.E.N.nr.3160/01.02.2017 a fost modificată şi completată Metodologia-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată 
prin Ordinul M.E.N.nr.4.619/2014, astfel:
     a)-în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv în 
învăţământul postliceal, și al căror consiliu de administraţie este format din 7 membri, 3 dintre aceştia sunt 
cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un
reprezentant al părinţilor şi un reprezentant al operatorilor economici parteneri; în situaţia în care sunt mai 
mulţi operatori economici parteneri, aceştia îşi desemnează reprezentantul în consiliu sau pot forma un 
consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentantul operatorilor economici. Directorul unităţii de 
învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din 
unitate;
      b)-în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv în 
învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este format din 9 membri, așa cum este cazul 
Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, 4 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul 
sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi 2 
reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri; în situaţia în care sunt mai mulţi operatori economici 
parteneri, aceştia îşi desemnează reprezentanţii în consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care să 
desemneze reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este 
membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate; 
      Acum, pentru a înlesni alegerea unui singur reprezentant în consiliul de administrație al Liceului 
Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, vă amintesc că în prezent sunt desemnați consilierii locali 
Chiru Daniel Ernest și Maria ALEXE. 

                                                           Vă mulţumesc ! 

P R I M A R

                                                                   Fănel George CHIRIŢĂ 

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

P R I M A R



 

 
 

 
 

                                                              NR. 1336/02.03.2017    

R A P O R T 
privind fundamentarea bugetului 

pe anul  2017 
 

                Bugetul anual al  Liceului  teoretic ,,Constantin Angelescu’’ cuprinde 

totalitatea fondurilor băneşti de care dispune unitatea pe perioada unui an şi 

totalitatea cheltuielilor  prevăzute  a se efectua în aceeaşi perioadă, în conformitate 

cu nevoile unităţii şi cu clasificaţia bugetară stabilită prin lege. 

                În conformitate cu legea bugetului de stat, taxa pe valoare adăugată care 

se alocă în sume defalcate pentru bugetele locale este destinată finanţării 

cheltuielilor de personal, calculată  pentru cei 731 elevi existenți la liceu, suma  fiind  

de 2.493.330 lei,din care, hotărâri judecătorești (HG 85/2016)     –     20.200 lei,          

( învățământ preșcolar – 39 elevi x 2480 lei = 96.720 lei, învățământ primar 239 

elevi x 2.854 lei = 682.106  lei, învățământ gimnazial -208 elevi x 3740 lei = 777.920  

lei, învățământ liceal 245 elevi x 3740  lei = 916.300 lei, si cheltuielilor materiale 

conform standardelor de cost /elev  ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de 

stat, pentru aceiași  elevi ( 731 elevi x 391 lei =  285.821 lei).                                                        

Pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată, autoritatea publică locală  

a   alocat  suma de 25.500  lei reparații curente – Școala Tr. Filiu – 14.500 lei și 

gimnaziu liceu - 11.000 lei , 30.000 lei pentru naveta  celor 20 de  cadre   didactice, 

63.000 burse ( sociale, merit, performanta) pentru 178 de elevi și 27.890 lei pentru 

copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.       

             Bugetul pe anul 2017 se ridică la suma de  2.925.540 lei, aşa cum rezultă din 

detalierea cheltuielilor privind constituirea bugetului pe anul 2017 care este anexat 

acestei note de fundamentare. 

           Titlul I. Art. 10 - Cheltuieli de personal . La acest articol conform standardelor 

de cost /elev, suma alocată este de 2.523.330  lei   împărţită  pe alineate astfel: 



                  

 

                       10.01  - cheltuieli salariale  -1.999.000 lei 

                        10.01.01  – salarii de bază      -  1.790.200 lei 

                        10.01.06  – sporuri pentru condiții de muncă ( spor de noapte) –  

16.800 lei                         

                        10.01.10 – fond pentru posturi ocupate prin cumul – 16.000 lei 

(reprezintă contravaloarea  celor 3  norme  repartizate la cumul pentru salariaţii din 

cadrul unităţii).    

                      10.01.11 – fond aferent plăţii cu ora – 176.000 lei ( reprezintă 

contravaloarea celor 7.31  norme împărţite cadrelor didactice din cadrul unităţii). 

               La art. 10.02.05 –Transport de la şi  până la locul  de muncă – suma 

repartizată este de 30.000  lei pentru cele  20  cadre didactice care fac naveta în 

unitatea noastră.   

                       10.03 – 494.330  lei contribuţii calculate, conform legii asupra 

salariilor, după cum urmează: 

                       10.03.01  - Contribuţii de asigurări sociale de stat, 320.000 lei, 

reprezintă 15,8% calculat la fondul de salarii. 

                        10.03.02 – Contribuţii de asigurări de şomaj , 13.330 lei, reprezintă 

0,5% calculat la fondul de salarii. 

                       10.03.03 – Contribuţii de asigurări sociale de sănătate, 115.200 lei 

reprezintă 5,2% calculat la fondul de salarii. 

                       10.03.04 – Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale, 6.000  lei reprezintă 0,297% la fondul de salarii. 

                       10.03.06 – Contribuţii pentru concedii şi îndemnizaţii , 39.800 lei 

reprezintă 0,85% calculat la fondul de salarii. 

             Cheltuielile de personal, cuprind salariile de bază pentru cei  85  de 

angajaţi.( 21 personal nedidactic, 8 personal didactic auxiliar, 56 cadre didactice).              

Titlul II. Art. 20 - Bunuri şi servicii – 311.320 lei , reprezintă 285.820 lei rezultați 

conform costului standard  și 25.500 lei  din  veniturile  proprii ale  UAT Ianca. 



           

                       La art.    20.01- Bunuri şi servicii suma este de 266.320 lei, repartizată 

după cum urmează:               

                            20.01.01 -  furnituri de birou – 16.820  lei, bazate pe propunerile 

compartimentelor de secretariat  şi contabilitate, pentru desfăşurarea 

corespunzătoare a activităţii. 

                             20.01.02 – materiale de curăţenie 20.000 lei, necesare pentru 

realizarea igienizării şi dezinfecţiei prin văruire a tuturor spaţiilor în care se 

desfăşoară activitatea, materiale pentru curăţenia şi întreţinerea zilnică  în cele 31 

săli de clasă şi asigurarea cu materiale dezinfectante conform normelor sanitare 

(wc elevi-profesori – 52cabine). 

                             20.01.03 – încălzit, iluminat  şi forţă motrică – 137.500  lei , s-a luat 

în calcul consumul de gaz metan pe 6 luni şi consumul de energie electrică pe 12 

luni pentru cele 31 săli de clasă, 5 laboratoare,2 cancelarii,etc. 

                            20.01.04 – apă, canal, salubritate – 16.200  lei, s-a luat în calcul 

consumul de apă potabilă pe elev, consumul pentru igienizare având în vedere 

suprafaţa construită (5800 mp). 

                           20.01.05 – carburanţi şi lubrefianţi – 10.000  lei  necesari pentru 

microbuzul existent, la care se adaugă şi consumul de benzină necesar pentru 

motocoasă  ( 3600 mp spații verzi). 

                          20.01.06 – piese de schimb – 5.400 lei  

                          20.01.08 - poştă, telefon, internet – 15.900 lei , am avut în vedere 

propunerile compartimentului secretariat pentru necesarul de timbre poştale şi 

alte servicii (abonament catalog virtual cls. a - VIII și a – XII), abonamente net, 

telefoane. 

                          20.01.09 - materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional – 

11.800  lei – contractul de service şi întreţinere centrale termice (autorizaţii 

ISCIR),deratizare,încărcat stingătoare, asigurarea vidanjării grupurilor sanitare, 

deratizare-dezinfecţie, contract verificare instalaţie electrică. 

                         20.01.30 - alte bunuri şi servicii cu caracter funcţional – 32.700  lei - 

programul de contabilitate, declaraţii fiscale, fişe fiscale, actualizări conform 

legislaţiei, examenul de bacalaureat - competenţe digitale,asigurarea necesarului 

de materiale pentru repararea şi menţinerea în stare de funcţionare a spaţiilor şi  



 

 

mobilierului din dotare, sumele necesare pentru amenajarea arhivei  

şcolii,contribuție persoane cu handicap etc.                      

                          20.02  - Reparaţii curente – 25.500 lei,  

                         20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar – 10.000 lei  

                         20.06 – Deplasări, detaşări, transferări –  4.000  lei. 

                         20.11 – Cărţi, publicaţii şi materiale documentare – 500 lei. 

                         20.13 – Pregătire profesională – 5.000 lei. 

                     Titlul IX .Asistență socială – 27.890 lei, necesari pentru cei 8 copii cu 

cerințe educaționale speciale. 

                        Titlul XI. Alte cheltuieli - burse –  63.000 lei, necesari pentru 173 

burse sociale x 30 lei/bursă, 4 burse merit x 50 lei, 1 bursa de performanta x 60 lei.   

         Bugetul activităţilor extrabugetare propus pentru anul 2017 se ridică la 12.000 

lei ,atât la venituri,cât şi la cheltuieli, din care,  5.000 lei venituri din chirie  şi 7. 000 

lei alte venituri.  

             

                   D I R E C T O R,                                                      Adm.financiar,                  

        PROF. DRAGOMIR EMIL ȘTEFĂNUȚ                     Ec. Antonescu  Maria      

 

 



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA 

DIRECȚIA  SERVICIILOR  PUBLICE                                                                         
       România,815200 Brăila,Ianca, Str. Gării nr.6 

    Tel/fax 40-239-668806; dsp_ianca@yahoo.com 

                     CF  RO 13985051 
                               

                                          Raport de necesitate  
         privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
 
        Direcţia Serviciilor Publice Ianca reprezentată legal prin ing. Dumitrache Anca propune spre analiză şi aprobare 
bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, conform anexelor atașate :  

 anexa nr.1 HCL 26/16.03.217  privind veniturile şi cheltuielile pe anul 2017. 
 anexa nr.2 HCL 26/16.03.2017   privind organigrama instituției pe anul 2017. 
 anexa nr.3 HCL 26/16.03.2017  privind statul de funcţii pe anul 2017. 
 anexa nr.4 HCL 26/16.03.2017 privind planul achizițiilor și lucrărilor de reabilitare și dezvoltare pe anul 2017. 
 anexa nr.5 HCL 26/16.03.2017 privind planul achizițiilor de bunuri și servicii pe anul 2017. 

      Valoarea totală a veniturilor  pe anul 2017 este de 1 570 000 lei,  fiind structurate astfel: 

Nr. 
crt 

Natura veniturilor Valoare,lei 

A. Venituri  totale secțiune funcționare                        1 539 160 

      a.1      Venituri din prestări servicii și alte activități economice 1 494 160 

      a.2      Taxe și alte venituri din protecția mediului      19 600 

      a.2      Venituri din proprietate       18 000 

      a.3      Amenzi și penalități        6 000 

      a.4      Alte venituri diverse        1 400 

B. Venituri totale secțiune dezvoltare                           30 840 

      a.1       Sume din excedentul anilor precedenți,secțiune dezvoltare 30 840 

                    Total  venituri                        1 570 000 

Valoarea totală a cheltuielilor aferente anului 2017 este de 1 570 000 lei,  fiind structurate astfel: 

Nr. 
crt 

Natura  cheltuielilor Valoare,lei 

A. Cheltuieli de personal                             785 000 

B. Cheltuieli bunuri  și  servicii                             754 160 

C. Cheltuieli de capital, active fixe,  amortizări și provizioane                                 30 840 

                    Total  cheltuieli                           1 570 000 

        Pe fondul creșterii cheltuielilor cu depozitarea deșeurilor municipale, a cheltuielilor cu forța de muncă prevăzute  pentru 
anul 2017 dar  și a necesității de a achiziționa echipamente de curățenie și de a executa lucrări de reabilitare pentru sediului 
administrativ,  bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 este construit în creștere cu 170 000 lei, comparativ cu anul 
precedent, structura veniturilor și cheltuielilor fiind elaborată cu respectarea prevederilor Legii 339/2015 – legea bugetului de 
stat pe anul 2017.  
       Pe segmentul resurselor umane se identifică un număr constant de salariați în speță 33,  conform organigramei și 
statului de funcții atașate.   
 

 
    Director executiv, 
ing. Dumitrache Anca 

mailto:dsp_ianca@yahoo.com


 

                                  JUDEŢUL BRĂILA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL  IANCA 

Str.Gării,Nr.8,Tel./Fax.0239668057,E-mail:grădiniţaianca@yahoo.com  

                                                         
   Nr 146/02.03.2017                                                                                        

 

R A P O R T 

Privind fundamentarea bugetului 

pe anul  2017 

 
 

         Gradinița cu program normal  Ianca este compusă din două  locații : 

- Gradinița nr. 1 (str. Calea Brăilei) 

- Gradinița nr. 2 (str. Gării) 

           In prezent  unitatea noastră funcționează cu  6  grupe elevi , format 

din  167  preșcolari după cum urmează: 

         Gradința nr. 1 -   87 preșcolari 

         Gradinița nr 2 -   80 preșcolari 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE  PERSONAL  
              Pentru anul 2017 , conform finanțării pe baza standardelor de cost pe 

elev/preșcolar pe anul 2017  la art.10,, Cheltuieli de personal’’ avem alocată 

suma de  414.660  lei din care 500 lei hotarari  judecatoresti  HG 85/2016 (167  

x2480 lei.  Cheltuielile de personal , cuprind salariile  de  baza  si contributiile  

calculate conform legii  asupra   salariilor  pentru  cei  11 angajați ai unitatii 

noastre.( 6  cadre didactice, 2 personal didactic auxiliar si 4 personal 

nedidactic)repartizata dupa cum urmeaza : 

                10.01 – Cheltuieli salariale -337.360 lei  

           10.01.01- Salarii de baza -328.360lei 

           10.01.06- Alte sporuri -4.100 lei 

           10.01.11 –Fond aferent platii cu ora – 4.900 lei. 

                10.03 – Contributii -77.300 lei  

           10.03.01 – Contributii de asigurari sociale de stat -49.800 lei(15.8%) 

           10.03.02-  Contributii asigurari de somaj-3.500 lei (0.5%) 

           10.03.03 – Contributii asigurari sociale de sanatate-19.200 lei(5,2%) 

           10.03.04-  Contributii asig.accidente si boli prof. -1.300 lei (0.168%) 

           10.03.06-  Contributii indemnizatii boala – 3.500 lei(0.85%) 

 

             Titlul  II. BUNURI SI SERVICII 

            Pentru anul 2017  conform standard cost / elev suma alocată instituției 

noastre este de  59.600  lei reprezentând  cheltuieli materiale (167x357 lei = 

59.600 lei)  repartizată după cum urmează : 



           Art. bugetar 20.01.01 ,,Furnituri birou” suma de 2.200 lei (are la bază 

propunerile compartimentelor contabilitate si secretariat) 

           Art. bugetar 20.01.02,,Materiale pentru curățenie” suma de 10.900 lei 

(necesară pentru igienizare, dezinfecție a tuturor spațiilor în care se 

desfășoară activitatea) 

           Art. bugetar 20.01.03 ,,Incălzit, iluminat și forță motrică “ suma de 

15.000 lei(reprezintă  consumul de  gaze - centrale termice și consum 

energie electrică) 

                   Art. bugetar 20.01.04,,Apa , canal, salubritate” suma de  2.000 

lei.(consum apă potabilă per elev conform normelor sanitare)           

                 Art. bugetar 20.01.08,, Posta, telecomuncatii, radio, tv, internet’’suma 

de 2.400 lei.             

                 Art. bugetar 20.01.09,,Materiale și prestări servicii cu caracter 

funcțional’’ suma de  8.800 lei (contract service și întreținere centrale 

termice  autorizații, contract pentru verificare instalație electrică ) 

             Art. bugetar 20.01.30 ,,Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 

funcționare” suma de 11.000 lei (verificări ISCIR, contract service 

compartiment contabilitate).                              

             Art. bugetar 20.05.30 ,,Alte obiecte de inventar”-5.000lei 

             Art. bugetar 20.06.01,,Deplasări’’ suma de 1.300  lei. 

             Art. bugetar 20.11,,Carti si publicatii ,, - 1.000 lei. 
              

 

 

 DIRECTOR,                                                                      ADM.  FINANCIAR, 

PROF . SPANU MARIANA                                         EC.  ALEXE MARIA 
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R A P O R T 

privind fundamentarea bugetului 

 pentru anul 2017 
 

1. Nota de fundamentare privind elaborarea şi aprobarea cheltuielilor privind : 
 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 

În vederea stabilirea necesarului de cheltuieli de personal pentru anul 2017 la nivelul Liceului 

Tehnologic„Nicolae Oncescu” Ianca s-a ţinut seama de următoarele criterii: 

- Formaţiunile de studiu şi dimensionarea acestora stabilite prin planul de şcolarizare  pentru 

anul în curs şi pentru anul şcolar 2017 - 2018. În unitatea noastră funcţionează 23 de clase cu 

un efectiv de 510 elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2016 – 2017.  

- Reglementările Hotărârii Nr. 32/2017 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea 

costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din 

sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, 

pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional 

acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi 

confesional; 

- Statele de funcţii aprobate de ISJ Braila pentru personalul didactic, didactic – auxiliar şi 

nedidactic. Conform acestora la nivel de şcoală sunt normate  54,05 posturi din care : 38,05 

norme cadre didactice, 5,5  norme personal didactic auxiliar si 10,50 norme personal 

nedidactic, din care 2 posturi sunt vacante; 

- Propunerile făcute de personalul didactic titular privind necesarul de formare continuă pentru 

anul 2017; 

- Propunerile de cheltuieli având în vedere  încadrarea pentru anul şcolar 2016 – 2017 şi 2017 

– 2018; 

- Hotărârea nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Sumele necesare 

pentru naveta personalului didactic. 

 

Totalul cheltuielilor de personal – 1.855.850 lei din care : suma rezultată prin alocarea 

costului per elev  pentru cheltuielile de personal este de   1.845.850 lei , iar 10.000 lei reprezintă 

hotarari judecatoresti pentru HG 85/2016; suma repartizata de Primărie pentru transportul 

cadrelor didactice  este de 27.000 lei.  
 

2. Notă de fundamentare privind elaborarea şi aprobarea cheltuielilor privind: 
 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII: 429.410 lei  

20.01 Bunuri şi servicii 
20.01.01. Furnituri de birou .  

 Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- propunerile compartimentelor secretariat şi contabilitate, pentru desfăşurarea corespunzătoare 

a activităţii 

- propunerile  Centrului de documentare şi informare 

- propunerile cadrelor didactice ce susţin pretestări la Evaluarea naţională  şi Bacalaureat, 

- propunerile conducerii şcolii în vederea derulării examenelor de  certificare a competenţelor 

profesionale din iunie – iulie 2017. 

Din analiza ofertelor de preţuri şi având în vedere diminuarea cheltuielilor la acest capitol  

considerăm că,  necesarul estimat pentru 2017 este de 10.000 lei.   

mailto:oncescuianca@yahoo.com
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20.01.02 Materiale pentru curăţenie .  

 Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- realizarea igienizării şi dezinfecţiei prin văruire a tuturor spaţiilor în care se desfăşoară 

activitate (23 săli de clasă plus holurile aferente , cancelarie, bibliotecă, birouri, ); 

- propunerile administratorului pentru materiale de curăţenie dezinfecţie şi  întreţinere ; 

- necesarul de materiale dezinfectante conform normelor sanitare. 

Din analiza ofertelor de preţuri şi având în faptul că lucrările de reabilitare a clădirii liceului s-au 

stopat, considerăm că  necesarul estimat pentru 2017 este de 15.000 lei. 

 
20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică .  

Încălzit 

 Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- numărul de luni în care se utilizează sistemul de încălzire centrală – 5 luni 

- numărul de ore de funcţionare al centralei conform programului de şcoală – 7  ore (in medie) 

ianuarie - martie 2017 și noiembrie – decembrie 2017,  - 2 centrale (una la liceu şi una la 

gimnaziu) 

- temperatura ce trebuie asigurată în sălile de clasă 

- preţul mc de gaze 

- eventuală majorare a preţului mc gaze pentru anul 2017 

Iluminat şi forţă motrică 

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- asigurarea  numărului de lucşi / mp conform normelor sanitare pentru iluminatul în sălile de 

clasă 

- consumul aferent centralei termice de la liceu şi a centralei termice de la gimnaziu 

- consumul aferent laboratoarelor şcolare pentru desfăşurarea orelor de instruire practică – 

programa elevilor din domeniul mecanic cuprinde activităţi de sudură, găurire, polizare etc. 

- consumul aferent iluminatului curţilor şcolii pe durata nopţii 

- consumul aferent laboratorului de informatizare 

- desfăşurarea altor activităţi (reparaţii, întreţineri etc.) ce necesită consum de energie electrică 

- necesarul de lămpi de neon, becuri, prize , întrerupătoare, alte materiale electrice 

- eventualele majorări de preţuri pentru anul 2017 

Din analiza ofertelor de preţuri considerăm că  necesarul estimat pentru 2017 este de 130.000 

lei. 

 
20.01.04 Apa, canal şi salubritate .  

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- consumul de apă potabilă per elev conform normelor sanitare 

- consumul de apă potabilă pentru igienizare 

- consumul de apă  pentru grădinile şcolii 

- suprafaţa construită şi suprafaţa curţilor şcolii pentru apa uzată şi meteo 

- sumele necesare pentru salubritate conform contractului încheiat cu DSP IANCA 

- eventuale majorări de preţuri pentru anul 2017 

- sumele cheltuite în 2016 

Din analiza ofertelor de preţuri si a bugetului disponibil considerăm că  necesarul estimat 

pentru 2017 este de 15.000 lei. 

 
20.01.08  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

       - servicii telefonice si internet, timbre postale. 
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Din analiza ofertelor de preţuri si a bugetului disponibil considerăm că  necesarul estimat 

pentru 2017 este de 10.000 lei. 

 
20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional  

 Pentru stabilirea necesarului de cheltuieli s-au avut în vedere următoarele criterii :  

- prestarii servicii soft contabilitate, mentenanta calculatoare, xerox-uri, soft-uri, soft-uri 

diplopme; 

- c/v autorizatiilor de functionare; 

- verificările tehnice şi autorizaţiile ISCIR pentru centralele termice. 

Din analiza ofertelor de preţuri si a bugetului disponibil considerăm că  necesarul estimat 

pentru 2017 este de 28.910 lei. 

 

 
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 

 Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- asigurarea unui microclimat optim în spaţiile în care se desfăşoară activitate; 

- derularea corespunzătoare a activităţilor în compartimentele secretariat ( programul de 

salarizare, declarații fiscale, fișe fiscale,actualizări conform legislației) contabilitate şi în 

laboratorul de informatizare – examenul de bacalaureat – competenţe digitale; 

- asigurarea necesarului de materiale pentru repararea şi menţinerea în stare de funcţionare a 

spaţiilor şi mobilierului din dotare; 

- sumele necesare pentru amenajarea arhivei şcolii; 

- sumele necesare pentru contractele de service la compartimentul contabilitate şi laboratorul 

de informatizare; 

- asigurarea funcţionării grupurilor sanitare, deratizare – dezinfecţie;   

- abonament legislație; 

- examinarea psihologică a personalului, efectuarea examenului medical general; 

- alte bunuri si servicii  pentru intretinere si functionare. 

Din analiza ofertelor de preţuri,  având în vedere  si cheltuielile anului trecut , precum si a 

bugetului disponibil, considerăm că  necesarul estimat pentru 2017 este de 15.000 lei. 
 

 

20.05.30  Alte obiecte de inventar 

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

       - mobilier scolar, mobilier birouri. 

Suma pusa la dispozitie de Primaria Ianca pentru 2017 este de 200.000 lei. 

 
20.06.01  Deplasări, detaşări, transferări . 

 Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- sumele utilizate în anul 2016 

- referatele de necesitate pentru 2017 realizate de toate compartimentele 

Din analiza preţurilor la carburanţi şi având în vedere diminuarea cheltuielilor la acest capitol  

considerăm că,  necesarul estimat pentru 2017 este de 4.000 lei. 

 
20.11  Carti, publicatii si materiale documentare. 

 Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- referatele de necesitate pentru 2017 realizate de toate compartimentele 

Considerăm că necesarul estimat pentru 2017 este de 500 lei. 
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20.13 Pregatire profesionala. 

 Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- referatele de necesitate pentru 2017 realizate de toate compartimentele 

Considerăm că necesarul estimat pentru 2017 este de 1.000 lei. 
 

 

 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 
59.01 Burse . 

În cadrul unităţii noastre în anul şcolar 2016 – 2017 sunt şcolarizaţi 510 elevi.  

Criteriile care au stat la baza fundamentării necesarului pentru burse sunt următoarele: 

- criterii legale  HG. 445 / 1997 , HG 558 / 1998, Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, 

Tineretului si Sportului nr. 5576/2011 ; 

- numărul de elevi şcolarizaţi; 

- nivelul de trai al familiilor din care provin elevii; 

- numărul de dosare depuse (sem I 2016 – 2017 /71 de dosare aprobate). 

Din acest motiv am propus  pentru anul 2017 acordarea de burse scolare în cuantumul stabilit prin 

HCL Ianca. 

Acestea fiind considerentele care au stat la baza  calculului efectuat, considerăm că  necesarul 

estimat pentru 2017 este de 25.000 lei. 

Suma alocata de la bugetul de stat pentu cerinte educationale speciale –CES- pentru anul 2017 

este de 20.730 lei. 

      

Activitatea de autofinantate cuprinde: 

- venituri diverse- 1.000 lei; 

- cheltuielile sunt structurate astfel: 

 
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- transportul pentru participarea la diverse concursuri- 1.000 lei. 

 
 

 

 

 

 

 
                  DIRECTOR,                                      ADMINISTRATOR FINANCIAR, 

PROF. CAZACU MIRELA          EC. BACIU DANIELA 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 

 

ŞCOALA GIMNAZIALA  PLOPU 

LOCALITATEA PLOPU, ORAŞ IANCA    815205    JUDEŢUL BRĂILA 

TEL.   0239/ 651000     FAX   0239 / 651000  EMAIL  scoala_plopu05@yahoo.com 

 

 

R A P O R T 

privind fundamentarea bugetului 

 pentru anul 2017 
 

1. Nota de fundamentare privind elaborarea şi aprobarea cheltuielilor privind : 

 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 

 Pentru stabilirea necesarului de cheltuieli de personal pentru anul 2016 la nivelul 

Scolii Gimnaziale Plopu s-a ţinut seama de următoarele criterii: 

- Formaţiunile de studiu şi dimensionarea acestora stabilite prin planul de 

şcolarizare  pentru anul în curs şi pentru anul şcolar 2017 - 2018. În unitatea 

noastră funcţionează 14 de clase cu un efectiv de 225 elevi înscrişi la începutul 

anului şcolar 2016 – 2017.  

- Reglementările Hotărârii Nr. 32/2017 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice 

pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de 

bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe 

baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din 

învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi 

pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi 

confesional; 

- Statele de funcţii întocmite la 01.10.2016  pentru personalul didactic, didactic – 

auxiliar şi nedidactic, conform încadrărilor  realizate de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Brăila. Conform acestora la nivel de şcoală sunt normate  24,82 posturi.  

- Propunerile de cheltuieli având în vedere  încadrarea pentru anul şcolar 2016 – 

2017 şi 2017 – 2018; 

- Hotărârea nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri 

fiscal-bugetare Sumele necesare pentru naveta personalului didactic. 

- Sumele necesare pentru naveta personalului didactic. 

 

Suma rezultata prin alocarea costului per elev  pentru cheltuielile de personal 

plus hotararile judecatoresti este de   797.860 lei , la care se adauga suma de 1.300 

lei reprezentand hotarari judecatoresti cf. lg.85/2016; suma alocata pentru 

transportul cadrelor didactice este de 6.000 lei.  
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2. Notă de fundamentare privind elaborarea şi aprobarea cheltuielilor privind: 

 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 

 

20.01 Bunuri şi servicii 

 

20.01.01. Furnituri de birou .  

 Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- propunerile compartimentelor secretariat şi contabilitate, pentru desfăşurarea 

corespunzătoare a activităţii. 

Finanţarea la acest capitol va fi de 4.000 lei. 

 

20.01.02 Materiale pentru curăţenie .  

 Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- realizarea igienizării şi dezinfecţiei prin văruire a tuturor spaţiilor în care se 

desfăşoară activitate; 

- propunerile administratorului pentru materiale de curăţenie dezinfecţie şi  

întreţinere ; 

- necesarul de materiale dezinfectante conform normelor sanitare. 

Finanţarea la acest capitol va fi de 12.000 lei. 

 

20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică .  

Încălzit 

 Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- numărul de luni în care se utilizează sistemul de încălzire centrală – 5 luni 

- numărul de ore de funcţionare al centralei conform programului de şcoală –

temperatura ce trebuie asigurată în sălile de clasă 

- preţul pe tona  a lemnelor 

Iluminat şi forţă motrică 

Finanţarea la acest capitol va fi de 35.000 lei. 

 

 

20.01.04 Apa, canal şi salubritate .  

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- consumul de apă potabilă per elev conform normelor sanitare 

- consumul de apă potabilă pentru igienizare 

- consumul de apă  pentru grădinile şcolii 

- suprafaţa construită şi suprafaţa curţilor şcolii pentru apa uzată şi meteo 

- sumele necesare pentru salubritate conform contractului încheiat cu DSP IANCA 

- eventuale majorări de preţuri pentru anul 2017  

- sumele cheltuite în 2016 

Finanţarea la acest capitol va fi de 5.000 lei 

 

 

20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet  

 Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 
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- asigurarea comunicării rapide şi eficiente cu toţi factori implicaţi în procesul de 

învăţământ 

- media consumurilor pentru anul 2016 (conform facturilor achitate) 

- propunerile compartimentului secretariat pentru necesarul de timbre poştale şi alte 

servicii de acest gen (în medie o adresă acasă pentru fiecare elev) 

Finanţarea la acest capitol va fi de 2.000 lei.  

 

 

20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional  

 Pentru stabilirea necesarului de cheltuieli s-au avut în vedere următoarele criterii :  

- respectarea normelor PSI privind încărcarea extinctoarelor şi propunerile 

administratorului referitor la această activitate; 

- propunerile compartimentelor  secretariat, contabilitate, laborator informatizare şi 

conducere pentru consumabile la copiator şi imprimante; 

- propunerile profesorului de informatică pentru înlocuiri de hard în laboratorul de 

informatizare; 

- reparaţii la sistemul de supraveghere video şi realizarea sistemului de 

supraveghere - paza de la sediul gimnaziului 

- sumele necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare a centralele termice; 

- achiziţionare cataloage, registre şi tipizate şcolare, geamuri, table şcolare, alte 

materiale; 

- verificările tehnice şi autorizaţiile ISCIR pentru centralele termice. 

Din analiza ofertelor de preţuri considerăm că  necesarul estimat pentru 2017 este de 

10.000 lei. 

 

 

20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 

 Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- asigurarea unui microclimat optim în spaţiile în care se desfăşoară activitate; 

- derularea corespunzătoare a activităţilor în compartimentele secretariat ( 

programul de salarizare, declarații fiscale, fișe fiscale,actualizări conform 

legislației) contabilitate şi în laboratorul de informatizare – examenul de evaluare 

nationala; 

- asigurarea necesarului de materiale pentru repararea şi menţinerea în stare de 

funcţionare a spaţiilor şi mobilierului din dotare; 

- sumele necesare pentru amenajarea arhivei şcolii; 

- sumele necesare pentru contractele de service la compartimentul contabilitate şi 

laboratorul de informatizare; 

- asigurarea vidanjării grupurilor sanitare, deratizare – dezinfecţie;   

- abonament legislație; 

- examinarea psihologică a personalului, efectuarea examenului medical general; 

Finanţarea la acest capitol va fi de 3.670 lei 

 

 

20.06  Deplasări, detaşări, transferări . 

 Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 
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- sumele utilizate în anul 2016 

- preţurile la carburanţi 

Finanţarea la acest capitol va fi de 4.000 lei 
 

20.11  Carti, publicatii si materiale documentare. 

 Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- referatele de necesitate pentru 2017 realizate de toate compartimentele 

Considerăm că necesarul estimat pentru 2017 este de 500 lei. 

 
20..13 Pregatire profesionala. 

 Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele: 

- referatele de necesitate pentru 2017 realizate de toate compartimentele 

Considerăm că necesarul estimat pentru 2017 este de 1.000 lei. 

 

 

 

 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 

59.01 Burse . 

Criteriile care au stat la baza fundamentării necesarului pentru burse sunt următoarele: 

- criterii legale  HG. 445 / 1997 , HG 558 / 1998, Ordinul Ministerului Educatiei, 

Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5576/2011 ; 

- numărul de elevi şcolarizaţi; 

- nivelul de trai al familiilor din care provin elevii; 

- numărul de dosare depuse (in anul 2016 - 64 de dosare). 

Finanţarea la acest capitol va fi de  30.000 lei 

 

 

 
                  DIRECTOR,                                          ADMINISTRATOR   FINANCIAR, 

 

 

 

PROF. IANCU FLORICA         EC. BACIU DANIELA 

 





Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Iulian Cosmin Androniu                                                                              Pagină 1  

  

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE  
 

 

al terenului din Ianca, str. Primăverii nr. 172, Lot 24, CF 75819, jud. Brăila, 

proprietatea UAT Ianca – domeniul privat 

 

 

- teren – 1.039 mp  
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REZUMATUL LUCRĂRII. 

 

 

Prezentul raport estimează valoarea de piaţă şi a chiriei pentru următorul bun 

imobil: 

TEREN DIN IANCA, STR. PRIMĂVERII NR. 172, LOT 24, CF 75819, JUD. BRĂILA, 

PROPRIETATEA UAT IANCA – DOMENIUL PRIVAT. 

 

Solicitantul lucrării: UAT IANCA 

Destinatarul lucrării: ŞERBAN FĂNICĂ 

Data evaluării: 06.03.2017 

Curs valutar de referinţă BNR la data evaluării: 4,5328 LEI/ EURO. 

 

VALORILE ESTIMATE NU INCLUD TVA. 

Valoarea de piaţă raportată (abordarea prin comparaţie directă):  

 

14.690 lei echivalent a 3.240 euro  

(14,16 lei/mp echivalent 3,12 euro/mp) 

 

 

 

 

Data: 06.03.2017   

Expert Evaluator 

Membru Titular A.N.E.V.A.R. 

ec. Iulian-Cosmin Androniu 
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PREMISELE EVALUĂRII 

 

 

Prezentarea evaluatorului. 

 

Cosmin Androniu, expert evaluator de întreprinderi şi proprietăţi imobiliare, 

membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România - ANEVAR 

cu Legitimaţia nr. 10186. 

Adresa:  Brăila, Aleea Parcului, nr.2, Bl. A1 Bis, sc. 1, ap. 15. 

 Telefon:  0722.635.370. 

 Email:   office@acos.ro 

 

 

Ipoteze şi condiţii limitative. 

 

Acest raport de evaluare a fost făcut pe baza următoarelor ipoteze şi a altor 

ipoteze care apar în cursul raportului: 

Nu se asumă nici o responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a 

consideraţiilor privind titlul de proprietate. Se presupune că titlul de proprietate este 

valabil şi proprietatea poate fi vândută; 

Proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini; 

Se presupune o stăpânire responsabilă şi o administrare competentă a 

proprietăţii; 

Informaţiile furnizate sunt considerate autentice, dar nu se dă nici o garanţie 

asupra preciziei lor; 

Toate documentaţiile tehnice se presupune a fi corecte. Planurile şi materialul 

grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-şi facă o imagine 

referitoare la proprietate; 

Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietăţii, 

subsolului sau structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mică sau mai mare. Nu se 

asumă nici o responsabilitate pentru asemenea situaţii sau pentru obţinerea studiilor 

tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor; 

Se presupune că proprietatea este în deplină concordanţă cu toate 

reglementările locale şi republicane privind mediul înconjurător; 

Se presupune că toate autorizaţiile, certificatele de funcţionare şi alte 

documente solicitate de autorităţile legale şi administrative locale sau naţionale sau 

mailto:office@acos.ro
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de către organizaţii sau instituţii private, au fost sau pot fi obţinute sau reînnoite 

pentru oricare din utilizările pe care se bazează estimările valorii din cadrul raportului; 

Se presupune că utilizarea terenului şi a construcţiilor corespunde cu graniţele 

descrise şi nu există alte servituţi, altele decât cele descrise în raport; 

Evaluatorul nu are cunoştinţă de existenţa unor materiale periculoase pe sau 

în proprietate, materiale care pot afecta valoarea proprietăţii. Evaluatorul nu are 

calitatea şi nici calificarea să detecteze aceste substanţe. Valoarea estimată se 

bazează pe ipoteza că nu există asemenea materiale ce ar afecta valoarea 

proprietăţii. Nu se asumă nici o responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru 

orice expertiză tehnică necesară pentru descoperirea lor; 

Acest raport de evaluare a fost elaborat în următoarele condiţii generale 

limitative: 

Orice proporţie din valoarea estimată în acest raport, între teren şi construcţie, 

este aplicabilă numai pentru utilizarea luată în considerare. Valorile separate pentru 

teren şi pentru construcţii nu pot fi utilizate în alte evaluări şi, dacă sunt utilizate, 

valorile nu sunt valabile; 

Orice estimare a valorii din acest raport se aplică proprietăţii considerate în 

întregime şi orice divizare în elemente sau drepturi parţiale va anula această 

evaluare; 

Deţinerea acestui raport sau o copie a acestuia nu dă dreptul de a-l face 

public; 

Potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu ar fi solicitat să acorde 

consultanţă ulterioară sau să depună mărturie în instanţă, în afara cazului când 

aceasta a fost convenită, scris şi în prealabil; 

Conţinutul acestui raport, atât în totalitate sau în parte (în special concluziile, 

identitatea evaluatorului sau a firmelor cu care a colaborat nu va fi difuzat în public 

prin publicitate, relaţii publice, ştiri sau prin alte medii de informare fără aprobarea 

scrisă şi prealabilă a evaluatorului; 

Previziunile sau estimările de exploatare conţinute în acest raport sunt bazate 

pe condiţiile actuale ale pieţei, pe factorii anticipaţi ai ofertei şi cererii pe termen 

scurt şi o economie stabilă în continuare. Prin urmare aceste previziuni se pot schimba 

în funcţie de condiţiile viitoare. 
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Obiectul, scopul şi utilizarea evaluării. 

 

Obiectul evaluării îl constituie terenul situat în Ianca, str. Primăverii nr. 172, Lot 

24, CF 75819, jud. Brăila, proprietatea UAT Ianca – domeniul privat 

Scopul evaluării este evaluarea proprietăţii imobiliare menţionate mai sus şi 

estimarea valorii adecvate în vederea vânzării. 

Utilizarea propusă pentru evaluarea solicitată este, în cazul de față, este 

vânzarea. 

Utilizatorul evaluării este clientul, UAT IANCA. 

 

Baza de evaluare, tipul valorii estimate. 

 

Evaluatorii fac o distincție clară între termenii preț, cost și valoare. În general, 

împrejurările în care are loc o tranzacție reflectă situația de pe una sau mai multe 

piețe. Piața imobiliară este creată de interacțiunea dintre persoanele care schimbă 

drepturile lor de proprietate imobiliară cu alte bunuri, cum ar fi banii. 

Valoarea poate avea multe înțelesuri în activitatea de evaluare imobiliară, 

alegerea definiției optime depinde de context și de uzanțe. Pe piață, valoarea este 

considerată ca fiind anticiparea unui beneficiu ce ar putea fi obținut în viitor. Dat 

fiindcă valoarea se schimbă odată cu timpul, un raport de evaluare va exprima 

valoarea la un moment dat. Valoarea la un moment dat reprezintă echivalentul în 

bani al unei proprietăți atât din punct de vedere al cumpărătorului cât și al 

vânzătorului. 

Deoarece scopul evaluării este evaluarea terenului situat în Ianca, str. 

Primăverii nr. 172, Lot 24, CF 75819, jud. Brăila, proprietatea UAT Ianca – domeniul 

privat, în vederea vânzării. 

 

Valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o 

datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un 

vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în 

care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

Definiţie conform IVS – Cadrul general. 
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Materialele şi sursele de informaţii utilizate. 

 

Pentru realizarea prezentului raport de evaluare s-au utilizat: 

o documentele ce atesta dreptul de proprietate asupra proprietății 

imobiliare evaluate, care au fost puse la dispoziţia evaluatorului de către 

proprietar, respectiv solicitantul raportului de evaluare; 

o o Standarde Internaţionale de Evaluare şi Standarde ANEVAR 2016, 

respectiv: 

 SEV 100 - Cadrul general (IVS - Cadru general) 

 SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101) 

 SEV 102 - Implementare (IVS 102) 

 SEV 103 - Raportare (IVS 103) 

 SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230) 

 SEV 232 - Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri 

 SEV 233 - Investiţia imobiliară în curs de construire (IVS 233) 

 SEV 310 - Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare 

pentru garantarea împrumutului (IVS 310) 

 

 „Evaluarea proprietății imobiliare”, Ediție a doua canadiană, 

Canada, 2002, traducere din limba engleză; 

 Observaţii şi constatări ale expertului evaluator privind starea 

proprietății supuse evaluării; 

Informaţii de pe internet privind oferte din piaţă pentru proprietăți similare cu 

cea evaluată, o parte dintre acestea fiind ataşate raportului în anexe. 

 

Drepturile de proprietate evaluate. 

 

Dreptul de proprietate asupra terenului aparţine UAT IANCA – domeniul 

public. 

Construcţiile sunt proprietatea lui ŞERBAN FĂNICĂ. 

CF 75819. Ianca. 
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Clauzele de nepublicare. 

 

Raportul de evaluare este confidenţial pentru expertul evaluator şi pentru 

clientul declarat şi nici o responsabilitate referitoare la raport nu poate fi acceptată 

de evaluator faţă de o terţă persoană. 

Raportul de evaluare nu poate fi publicat integral sau parţial şi nici inclus într-

un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al expertului, cu 

specificarea formei şi contextului în care acesta va apare. 

Publicarea oricărei referinţe sau valori incluse în acest raport de evaluare sau 

a numelui şi afilierii profesionale a expertului evaluator, nu este permisă fără 

aprobarea scrisă a acestuia. 
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PREZENTAREA DATELOR 

 

 

Identificarea imobilului. 

 

Imobilul se află în Ianca, str. Primăverii nr. 172, Lot 24, CF 75819, jud. Brăila, 

proprietatea UAT Ianca – domeniul privat. 

Zona este periferică partea de Sud. 

Teren cu suprafaţa totală de 1.039 mp. 

Data inspecţiei: 06.03.2017 

 

 

Descrierea zonei de amplasare. 

 

Zona de amplasare este periferică a oraşului Ianca. 

Artere importante de circulaţie în apropriere: 

 Auto –DN2B 

 Calitatea reţelelor de transport: asfalt 

Caracterul edilitar al zonei 

 Imobile agricole şi rezidenţiale.  

 În zonă se află  

o  terenuri libere şi proprietăţi rezidenţiale 

Utilităţi edilitare 

 Reţea rurală de energie electrică  

Ambient civilizat. 

 

Concluzie: 

Zona de referinţa periferică amplasare bună. Dotări şi reţele edilitare bune. 

Poluare redusă. Ambient civilizat. 

 

  

 

Descrierea amplasamentului. 

 

Imobilul se compune din teren cu suprafaţa totală de 1.039 mp. 

Pe teren există construcţii definitive.  

Are formă poligonală, are acces la str. Primăverii.  
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Terenul este împrejmuit.  

Utilităţi: are acces curent electric şi apă, există şi canalizare pe stardă. 

Vecinătăţile sunt proprietăţi agricole şi rezidenţiale 

 

 

Descrierea construcţiilor. 

 

Pe teren există construcţii: 

- C1-Locuinţă cu suprafaţa construită de 183 mp; 

 

Studiul pieţei 

 

Definirea pieţei şi subpieţei: 

Standardul Internațional de Evaluare GN 1 – «Evaluarea proprietăţii imobiliare» 

menționează că: „o piaţă imobiliară poate fi definită ca interacţiunea dintre 

persoane fizice sau entităţi care schimbă drepturi de proprietate pe alte active, de 

obicei, bani. Pieţele imobiliare specifice sunt definite prin tipul de proprietate, 

localizare, potenţialul de a genera venit, caracteristicile locatarilor tipici, atitudinile şi 

motivaţiile investitorilor tipici sau prin alte atribute recunoscute de persoanele fizice 

sau de entităţile care participă la schimbul de proprietăţi imobiliare. În schimb, 

pieţele imobiliare fac obiectul unei diversităţi de influenţe sociale, economice, 

guvernamentale şi de mediu. În comparaţie cu pieţele de bunuri, de valori mobiliare 

sau de mărfuri, pieţele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această 

caracteristică este cauzată de mai mulţi factori cum sunt o ofertă relativ neelastică şi 

o localizare fixă a proprietăţii imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietăţi imobiliare 

nu se adaptează rapid, ca răspuns la modificările cererii de pe piaţă.” 

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliara nu se autoreglează, 

fiind influențată de multe ori de reglementările guvernamentale și locale. Informațiile 

despre tranzacții similare nu sunt disponibile imediat, existând decalaj între cerere și 
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ofertă, echilibrul atingându-se greu și fiind de scurtă durată. În funcție de factori ca: 

amplasarea, design-ul și tipul proprietății imobiliare, motivațiile și vârsta participanților 

s-au creat tipuri diferite de piețe imobiliare, precum:  

 Piața imobiliară rezidențială; 

 Piața imobiliară comercială; 

 Piața imobiliară industrială; 

 Piața imobiliară agricolă; 

 Piața imobiliară specială. 

Având în vedere cele descrise în subcapitolele anterioare, se poate 

considera că în prezent piața imobiliară, pentru toate tipurile de proprietăți este o 

piața inactivă, caracterizată o rămânere în urma cererii și prețuri în scădere. În 

consecință, avem o piață a cumpărătorilor, pentru că aceștia pot obține prețuri mai 

mici pentru proprietățile disponibile.  

Se estimează că dezechilibrul între cerere și ofertă pentru această zonă va 

genera și va susține în continuare un nivel scăzut al prețului de vânzare și al chiriilor 

pentru proprietăți imobiliare. Analizând piața imobiliară din două puncte de vedere, 

pe termen scurt și pe termen lung, se pot afirma următoarele: 

 Pe termen scurt este o piață a cumpărătorului, datorită perioadei de criză 

pe care o traversăm, caracterizată de prețurile relativ scăzute pe piață,  

 Pe termen lung piața imobiliară are o anumită stabilitate, deși va păstra 

un număr scăzut de cereri de proprietăți imobiliare, determinat de 

scăderea economiilor populației ca urmare a crizei economice, cât și ca 

urmare a stagnării a creditului ipotecar, influențat și de o creștere a 

inflației cu efect direct asupra dobânzilor practicate pentru creditul 

ipotecar. 

Pentru analiza pieței imobiliare a proprietății evaluate se va face analiza pieței 

pe două niveluri: 

 din punct de vedere al pieței largi, de ansamblu, 

 din punct de vedere al pieței in care concurează proprietatea evaluată. 

Analiza de piață aplicată unei proprietăți specifice are o importanță 

deosebită în procesul de evaluare și nu trebuie confundată cu analiza generală de 

piață sau cu alte studii similare. 

În cazul evaluării proprietății ce face obiectul raportului, analiza de piață 

arată modul în care interacțiunea dintre cerere și ofertă afectează valoarea 

proprietății. 

Prin investigarea vânzărilor, ofertelor, cotațiilor și comportamentului 

participanților de pe piață, evaluatorul poate stabili atitudinile de piață privind 

tendințele curente, precum și schimbările anticipate. 
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Analiza de piață oferă și baza pentru determinarea celei mai bune utilizări a 

proprietății evaluate. Evaluatorul trebuie să identifice relația dintre cerere și oferta 

concurențială de pe piața proprietății evaluate. Această relație indică gradul de 

echilibru sau dezechilibru care caracterizează piața curentă. 

Valoarea de piață a unei proprietăți este în mare măsură determinată de 

poziția sa competitivă pe piață. De aceea, în sensul cel mai larg, analiza de piață 

oferă informațiile esențiale necesare pentru aplicarea celor trei abordări de evaluare. 

 

Aspecte economice 

 

SCURTA PREZENTARE ECONOMICA GENERALA 

In primele şase luni ale anului 2013 PIB-ul a crescut cu 1,7% fata de primul 

semestru al anului 2012. Cresterea anuala este asteptata sa se imbunatateasca in al 

treilea trimestru. Conform Economist Intelligence Unit PIB-ul este de estimate sa 

creasca la 2,4% in 2013. Bazat pe un scenario al iesirii din recesiune pana in 2014, o 

rata de crestere de 3,7% in medie pe an in zona euro este probabil sa fie inregistrata 

in perioada 2014-2018. 

Pe 27 septembrie, Consiliul Executiv al FMI a aprobat un nou acord stand-by 

de 24 de luni pentru 1.98bn Euro. Noul program va avea ca scop sustinerea 

continuitatii politiii fiscale si imbunatatirea reformelor structurale, imbunatatirea 

absorbtiei fondurilor UE si o mai buna gestionare fiscala si control al arieratelor. 

Romania va beneficia de asemenea de 17.5bn Euro reprezentand fonduri 

pentru agricultura in 2014-2020 in cadrul politicii agricole comune (PAC), o crestere 

de la 13,8 miliarde Euro in perioada 2007-13. Romania a absorbit doar 12% din 

fondurile structurale total disponibile pentru aceasta, in bugetul alocat pentru 2007-

2013. 

Deficitul de cont curent s-a diminuat la 15,1%  in 2012, la 5 miliarde Euro, un 

echivalent de ca. 3,7% din PIB. Romania a inregistrat un excedent de 695 milioane 

Euro in prima jumatate a anului 2013, comparativ cu un deficit de 2,8 miliarde pentru 

perioada similara a anului 2013. Exporturile Romaniei au crescut cu 7,7% anual, in 

primele sapte luni, ajungand la 28.2bn Euro, iar in iulie a inregistrat un record lunar de 

4,5 miliarde Euro, reprezentand o crestere de 18,1% comparativ cu luna iulie 2012. 

Importurile au scazut cu 0,7% anual, in primele sapte luni, la 30 de miliarde Euro, 

indicand o scadere a consumului intern. 

Investitiile straine directe (ISD) au continuat sa scada in primele opt luni ale 

anului 2013; fluxurile nete de investitii straine directe au scazut cu 35,9% anual, in 

primele opt luni ale anului 2013, la 1,1 miliarde Euro. 
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In primele opt luni ale anului 2013 volumul cifrei de afaceri in comertul cu 

amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie ajustata in 

functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a inregistrat o scadere de 

0,2%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. 

Indicele preturilor de consum a inregistrat o scadere de la 4,4% la sfarsitul lunii 

iulie la 3,7% la sfarsitul lunii august, in principal din cauza scaderii preturilor la 

produsele alimentare. 

Banca Nationala a Romaniei estimeaza o rata a inflatiei de 3,1% pentru 

sfarsitul anului 2013 si sfarsitul anului 2014. Prognoza inflatiei presupune o crestere lenta 

sau negativa a principalilor parteneri comerciali ai Romaniei in 2013, o scadere a 

inflatiei in zona euro si o scadere a pretului petrolului. 

Conform informarii din 30 septembrie, Banca Nationala a Romania a decis sa 

reduca si mai mult rata dobanzii de politica monetara de la 4,5% la 4,25%, incepand 

cu 1 octombrie. 

Punctele slabe semnificative ale sectorului bancar si anume nivelul 

semnificativ al creditelor neperformante - in contextul dinamicii negative de 

creditare a sectorului priva sunt considerate a fi gestionabile, potrivit raportului de 

stabilitate financiara a bancii centrale. 

Rata relativ ridicata a creditelor neperformante, cu un impact asupra 

profitabilitatii bancare, este cauzata de portofoliile bancare ce cuprind o parte 

semnificativa a debitorilor cu credite restante, inclusiv cele cu o probabilitate redusa 

de rambursare. De exemplu, in ceea ce priveste portofoliul de credite de consum 

personal, in jur de 70% din debitori nu si-au indeplinit obligatiile pentru o perioada de 

peste de un an sau au inregistrat nerambursari pana la Iunie 2013. 

Banca Nationala a Romaniei are in vedere o crestere a dezinflatiei in a doua 

jumatate a anului 2013, precum si o accelerare a cresterii economice. PIB real a 

crescut cu 1,8% in S1 2013 comparativ cu S1 2012, datorita cresterii exporturilor, ceea 

ce a contribuit la o performanta imbunatatita in productie si un surplus al contului 

curent. 
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GDP growth and inflation rate, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Oxford Economics 

 

Economist Intelligence Unit estimeaza o crestere a PIB de 2,4% in 2013, bazat 

pe o continua crestere a exporturilor si a productiei industriale, in timp ce o crestere 

medie a PIB de 3,7% per an este estimata pentru perioada 2014-2017. 

 

 

PIATA PROPRIETATILOR  REZIDENTIALE 

In cazul proprietatii evaluate, pentru identificarea pietei sale imobiliare 

specifice s-au investigat factorii expusi mai sus, incepand cu tipul proprietatii. 

Aceasta este o proprietate imobiliara de tip rezidential, situata intr-o zona rurala . 

Zona de amplasare a proprietatii evaluate este  sistematizata, in care 

predominante sunt  noi onstruite in ultimii ani. 

Aria pietei – aria pietei imobiliare a proprietatilor rezidentiale din zona urbană-

centrală , in Brăila . Proprietatea subiect fiind o casa cu regim de inaltime P şi P+1E, 

piata specifica proprietatii este cea a proprietatilor rezidentiale situate in zonele 

centrale ale mun. Brăila. 

Piata proprietatiilor rezidentiale urbane a cunoscut o lunga perioada de 

crestere dupa retrocedarea proprietatilor survenita dupa anul 1990. De la un an la 

altul preturile de tranzactionare au crescut. Cele mai ridicate preturi au fost in a doua 

parte a anului 2007.  Incepand cu anul 2008 cererea pentru proprietati rezidentiale s-

a redus pe fondul crizei economice care a inceput sa se resimte tot mai tare si in  

Brăila . Criza economica care a inceput sa se simta la finalul lui 2008 a contribuit 

suplimentar la scaderea cererii. Este greu de apreciat nivelul scaderilor pentru ca 

proprietatile au fost afectate in mod diferit, in functie de tipul proprietatii, localizare, 

calitatea proprietatii. Numarul tranzactiilor a scazut foarte tare, cererea solvabila fiind 

diminuata de dificultatea crescanda a accesului la finantare, de lipsa banilor din 
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piata si de incertitudinile tot mai ridicate ale investitorilor. Pe termen scurt si mediu se 

poate preconiza ca nivelul preturilor va continua sa scada. Numarul tranzactiilor va 

ramane redus. 

Cererea pentru proprietati imobiliare similare este relativ restransa, urmare a 

inaspririi conditiilor de creditare. 

Oferta de proprietati similare este compusa din proprietatii rezidentiale aflate 

in zona central a mun. Brăila.  

Oferta de proprietati este insa in continuare limitata la vanzare. In anexele la 

raport sunt prezentate extrase din ofertele cu proprietati comparabile, pentru 

vanzare. 

Echilibrul pietei (raportul cerere / oferta) 

In ceea ce priveste echilibrul pietei imobiliare, fata de ultimii ani raporturile s-

au inversat  pe piata imobiliara aceasta devenind o piata a cumparatorului 

incepand cu ultima parte a anului 2008. 

Transformarea pietei imobiliare intr-o piata a cumparatorului s-a realizat in 

contextul penuriei de capital si a cresterii costurilor cu acesta – context de criza 

cunoscut in mediile de afaceri si de participantii pe piata - coroborat cu scaderea 

numarului  tranzactiilor pe segmentul imobiliar si previziunile de accentuare a 

continuarii trendului descendent a evolutiei preturilor pe piata mentionata. 
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Piaţa specifică. Analiza cererii, echilibrul pieţii 

 

Imobilul evaluat sunt de tip teren intravilan periferic.  

Aria pieţei este una urbană şi aparţine unei zone periferice de tip agricol şi 

rezidenţial, zona este puţin populată având un grad de construire sub 50%.  

Valorile de piaţă a imobilelor similare sunt în scădere (datorită condiţiilor 

actuale ale pieţei imobiliare).  

- caracteristici cerere: redusa, din cauza lipsei de lichiditati a potentialilor 

cumpătători, motivata de politica monetară şi administrativă a băncii 

centrale, politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergen]e a pre]urilor 

practicate de dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare. 

- caracteristici oferta: mai mare – in comparaţie cu dimensiunile cererii 

- echilibru cerere – oferta : pe piaţa proprietăţilor similare celei evaluate fiind 

influenţată de capacitatea actuala dar si viitoare de absorbţie a pieţei de 

bunuri de consum, larg consum si consum îndelungat, deci funcţie de evoluţia 

vânzărilor, la momentul actual  consider starea pieţei imobiliare, pe acest 

segment, în stagnare. 

-  tendințe : o situaţie volatilă ce poate fi depăşita prin factorii care ar putea 

influenţa in mod direct stimularea creditării ce constau intr-un plan coerent 

anticriză realizat de Guvern, politica monetară şi administrativă a băncii 

centrale, politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergenţe a preţurilor 

practicate de dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare. 

- cotaţii oferte preturi unitare de vânzare terenuri (in zona preţul de vânzare 

este cuprins intre  5 – 20 euro/mp in funcţie de zonă, suprafaţă si accesul la 

utilităţi). 

Piaţa imobiliară este puţin activă.  

Oferta este mai mare decât cererea. Piaţă a cumpărătorului.. 
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ANALIZA DATELOR ŞI CONCLUZII 

 

 

Cea mai bună utilizare . 

 

În Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate 

(GAVP), cea mai bună utilizare este definită ca fiind: „cea mai probabilă utilizare a 

proprietăţii care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal, fezabilă 

financiar şi care conduce la cea mai mare valoare a proprietăţii evaluate.” 

Utilizarea din care rezultă valoarea cea mai mare, în corelare cu celelalte 

utilizări, este considerată cea mai bună utilizare. 

Conceptul de cea mai bună utilizare este o parte fundamentală şi integrantă 

a estimărilor valorii de piaţă. 

  Conceptul de ’’cea mai bună utilizare’’ reprezintă alternativa de utilizare a 

proprietății selectate din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si 

va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele 

următoare ale lucrării. 

Relațiile dintre comportamentul economic si evaluare sunt evidente clar pe 

piețele imobiliare. Cunoașterea și înțelegerea comportamentului pieței sunt esențiale 

pentru conceptul de cea mai bună utilizare. Când scopul evaluării este estimarea 

valorii de piață, analiza celei mai bune utilizări identifică cea mai profitabilă utilizare 

competitivă în care va fi pusă proprietatea. 

Cea mai buna utilizare este analizată uzual în una din următoarele situații: 

 cea mai bună utilizare a terenului liber; 

 cea mai bună utilizare a terenului construit. 

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească 

următoarele criterii: 

 permisă legal; 

 posibilă fizic; 

 justificată adecvat; 

 fezabilă financiar; 

 maxim profitabilă. 

 

Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber. 

 

Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi 

utilizarea prezentă, construcția, subîmpărțirea sau unirea cu altă proprietate. Cea mai 
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buna utilizare a terenului liber presupune ca terenul este liber sau poate fi eliberat 

prin demolarea construcțiilor. 

Ca alternativă, terenul poate fi păstrat ca investiție. Utilizarea potențială și nu 

utilizarea existentă determină de obicei prețul care va fi plătit pentru teren în cazul în 

care respectiva utilizare este fezabilă din punct de vedere economic. 

Analiza planurilor zonale, a vecinătăților, conduce la concluzia că posibilitatea 

utilizării terenului în alte moduri decât este folosit în prezent nu este atractivă.  

 CMBU = rezidenţailă 

 

 

Valoarea terenului. 

Metoda comparaţiilor directe. 

 

În metoda comparaţiei directe, proprietatea imobiliară evaluată este 

comparată cu proprietăţile similare ce au fost vândute recent sau a căror cifre de 

ofertă sunt cunoscute. Datele proprietăţilor comparabile sunt prelucrate într-un 

proces de comparare pentru a demonstra preţul probabil  la care proprietatea 

evaluată ar fi vândută, dacă este oferită pe piaţă. 

Am ales proprietăţi imobiliare asemănătoare a căror cifră de ofertă este 

cunoscută din anunţurile imobiliare şi din baza de date a evaluatorului. 

Având în vedere situaţia în care se află piaţa imobiliară s-au identificat 

anunţuri cu terenuri libere situate în zone rurale similare ale judeţului Brăila. 

Evaluarea imobilului este prezentată în Anexa nr. 1. 

 

Metoda capitalizării rentei funciare 

 

 Renta funciară poate fi capitalizată cu o rată corespunzătoare. Renta 

funciară este suna plătită pentru dreptul de utilizare şi ocupare a terenului în 

conformitate cu regulile de închiriere a terenului. 

 

Conform prevederilor legale " Limita minima a preţului concesiunii se 

stabileşte, după caz, prin hotărârea consiliului judeţean, a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, astfel încât sa asigure recuperarea 

preţului de vânzare al terenului, în condiţii de piaţă, la care se adaugă costul 

lucrărilor de infrastructura aferente ".  
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In condiţiile date nu sunt necesare costuri de infrastructura sau alte costuri 

suplimentare, deci limita minima a concesiunii se va stabili astfel încât sa asigure 

recuperarea în minim 25 de ani şi maxim 49 ani a preţului de vânzare a terenului.  

Pentru aceasta este necesara determinarea factorului de actualizare.  

Factorul de actualizare s-a determinat pe baza metodei cumulării riscurilor, 

astfel:  

k = Rb + Ri unde:  

Rb = rata de baza fără risc  

Ri = riscul investiţiei  

Rata de baza fără risc (Rb) s-a determinat ca fiind media ratei dobânzii de referinţă a 

Băncii Naţionale a României pentru anul 2016- 2017 

 

Riscul investiţiei (Ri) s-a determinat ca fiind o suma a riscurilor. 

 

Pentru determinarea valorii juste aplicăm formula: 

Vt
k

anVenit
V

i

n
i

i 





1

)1(
 

unde Vt = valoarea terminala, care este zero in acest caz, deoarece legislaţia 

prevede recuperarea întregii valori in primii 15 ani de închiriere. 

 

Valoarea de piaţă, pe de alta parte, este: 

 







1

)1(

1i

n
ik

rV
   unde r = redevenţa anuala 

 

Cuantumul rentei funciare practicate pentru terenuri similare concesionate a 

fost extrasă din datele prezentate de primărie şi din baza de date a evaluatorului. 

Evaluarea imobilului este prezentată în Anexa nr. 2. 
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Calificarea evaluatorului. 

 

Ec. Iulian-Cosmin Androniu 

Licenţiat în economie, absolvent al Academiei de Studii Economice Bucureşti, 

Facultatea de Comerţ, promoţia 1999. 

Masterat în „Management financiar şi în administraţie publică” al Universităţii 

Danubius din Galaţi.   

Expert evaluator de întreprinderi şi proprietăţi imobiliare şi membru titular al 

Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România cu legitimaţia şi ştampila nr. 6989. 

Certificat de asigurare profesională nr. 50/03.01.2012 Allianz Ţiriac Asigurări 

S.A.. 

Absolvent al Cursului de Evaluator organizat de ANEVAR pentru specialitatea 

„Evaluarea Proprietăţii Imobiliare” şi „Evaluarea Întreprinderii”  

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Standarde Internaţionale de Evaluare SPIC D-06 - 2007; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Rata de Actualizare – Rata de Capitalizare SPIC D-03 - 2007; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Seminar Formare Tutori SPIC D-19 - 2008; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Evaluarea pentru Garantarea Împrumutului SPIC D-04 - 2009; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Evaluarea activelor necorporale SPIC D-08 - 2009; 

Certificat de „Auditor în Domeniul Calităţii” eliberat de Ministerul Educaţie, 

Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009; 

Certificat de „Manager de Proiect” eliberat de Ministerul Educaţie, Cercetării şi 

Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009. 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Estimarea costului de oportunitate al capitalului D21-OL - 2010; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Evaluarea pentru raportare financiara D23- 2010; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Abordarea prin cost D26- 2011; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Abordarea prin comparaţia vânzărilor D25- 2011; 
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Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Standarde Internaţionale de Evaluare D06- 2011; 

 

 

Declaraţia de conformitate (Certificarea valorii). 

 

 după cunoştinţele evaluatorului  informaţiile prezentate In raport sunt 

adevărate si corecte; 

 analizele si concluziile raportului de evaluare se bazează doar pe 

informaţiile prezentate in raport; 

 evaluatorul nu are nici un interes personal in proprietatea evaluata; 

 tariful evaluării nu este condiţionat de valoarea  raportata;  

 evaluarea a fost elaborata in conformitate cu Codul de Etica, cu 

standardele profesionale si cu contractul (instrucţiunile) cu clientul; 

 evaluatorul deţine pregătirea profesionala si experienţa necesară 

 nimeni, cu excepţia celor care semnează raportul, nu a furnizat asistenta 

profesionala pentru elaborarea raportului.  
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Alegerea valorii finale. 

 

Reconcilierea valorii finale: 

Valoarea estimată prin metoda comparaţiei directe: 

14.690 lei echivalent a 3.240 euro  

 Valoarea estimată prin metoda capitalizării rentei funciare este:  

15.501  lei echivalent a 3.420 euro   

 

În cazul terenurilor s-a considerat relevantă metoda comparaţiei directe 

datorită caracterului de piaţă al metodei. 

 

Valoarea de piaţă estimată a proprietăţii teren din Ianca, str. Primăverii nr. 172, 

Lot 24, CF 75819, jud. Brăila, proprietatea UAT Ianca – domeniul privat, este de: 

 

14.690 lei echivalent a 3.240 euro  

(14,16 lei/mp echivalent 3,12 euro/mp) 

 

 

 

VALORILE ESTIMATE NU INCLUD TVA 

 

Solicitant: UAT Ianca 

 

Data: 06.03.2017   

Expert Evaluator 

Membru Titular A.N.E.V.A.R. 

ec. Iulian-Cosmin Androniu 
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ANEXE 

 

Definiţii şi termeni ai evaluării 

 

 

Definiţii ale Standardelor Internaţionale de Evaluare 

 

Abordarea prin cost - oferă o indicaţie asupra valorii, prin utilizarea principiului 

economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât 

costul necesar obţinerii unui activ cu aceeaşi utilitate, fie prin cumpărare, fie prin 

construire. 

 

Abordarea prin piaţă - oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea 

activului subiect, cu active identice sau similare, al căror preţ se cunoaşte. 

 

Abordarea prin venit - oferă o indicaţie asupra valorii, prin convertirea 

fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului. 

 

Chiria de piaţă - suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi 

închiriată, la data evaluării, între un locator hotărât şi un locatar hotărât, cu clauze 

de închiriere adecvate, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat 

şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără 

constrângere. 

 

Cumpărător special - un anumit cumpărător, pentru care un anumit activ are 

o valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia şi 

care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piaţă. 

 

Data evaluării - data la care se aplică opinia asupra valorii. 

 

Drepturi imobiliare - toate drepturile, participaţiile şi beneficiile legate de 

proprietatea imobiliară. 

 

Fond comercial - orice beneficiu economic viitor provenit dintr-o 

întreprindere, dintr-o participaţie la o întreprindere sau din utilizarea unui grup de 

active, care nu sunt separabile. 
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Imobilizare necorporală - un activ nemonetar care se manifesto prin 

proprietăţile sale economice. Aceasta nu are substanţa fizică, dar asigură drepturi şi 

beneficii economice proprietarului său. 

 

Investiţie imobiliară - proprietatea imobiliară, respectiv un teren sau o clădire, 

sau o parte a unei clădiri, sau ambele, deţinută de proprietar pentru a obţine venituri 

din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului, sau ambele, mai degrabă decât 

pentru: 

(a) utilizarea în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau pentru 

scopuri administrative; sau 

(b) vânzarea pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. 

 

Ipoteză specială - o ipoteză care fie presupune fapte care sunt diferite de 

faptele efective, existente la data evaluării, fie care nu ar fi făcute într-o tranzacţie 

de un participant tipic pe piaţa, la data evaluării. 

 

Proprietate generatoare de afaceri - orice tip de proprietate imobiliară 

desemnată pentru un anumit tip de afacere, în care valoarea proprietăţii reflectă 

potenţialul comercial pentru acea afacere. 

 

Proprietate imobiliară - terenul şi toate elementele care sunt o parte naturală 

a acestuia, de exemplu copaci şi minerale, elementele care au fost ataşate 

terenului, cum ar fi clădirile şi construcţiile de pe amplasament şi toate elementele 

permanent ataşate clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice şi electrice care 

asigură funcţionarea unei clădiri, aflate atât în subsol, cât şi deasupra solului. 

 

Tip al valorii - o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori. 

 

Valoare de investiţie - valoarea unui activ pentru un proprietar sau pentru un 

proprietar potenţial, pentru o anumită investiţie sau în scopuri de exploatare. 

 

Valoare justă - preţul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii 

între părţi identificate, aflate în cunoştinţă de cauză şi hotărâte, care reflectă 

interesele acelor părţi.1 

 

Valoare specială - o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui 

activ, care au valoare numai pentru un cumpărător special. 
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Valoarea de piaţă - suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar 

putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător 

hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile 

au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

 

Valoarea sinergiei - un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a 

două sau mai multe active sau drepturi, în urma căreia valoarea combinată este mai 

mare decât suma valorilor separate 
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Calculele evaluării 

 

 

 

 

 

 

 

Elemente de comparatie Subiect Comp 1 Comp 2 Comp 3

Suprafata 1.039,00 1.800 2.500 1.728

Pret  (oferta/vanzare) (Eur/mp) 7,0 6,0 7,0

Drepturi de proprietate constructii alt proprietar integral integral integral

Valoarea corect iei (%) -35% -35% -35%

Valoarea corect iei (Euro/mp) -2 -2 -2

Pret  corectat 5 4 5

Valoarea corect iei (Euro/mp) 0,00 0,00 0,00

Preţ corectat (EURO) 4,55 3,90 4,55

Conditii vanzare oferta oferta oferta

Valoarea corect iei (%) -15% -15% -15%

Valoarea corect iei (Euro/mp) -0,68 -0,59 -0,68

Preţ corectat (EURO) 3,87 3,32 3,87

Conditii de piata < 2 luni < 2 luni < 2 luni

Valoarea corect iei (%) 0% 0% 0%

Valoarea corect iei (Euro/mp) 0,00 0,00 0,00

Preţ corectat (EURO) 3,87 3,32 3,87

Localizare Periferica similara similara similara

Valoarea corect iei (%) 0% -15% -15%

Valoarea corect iei (Euro/mp) 0,00 -0,50 -0,58

Preţ corectat (EURO) 3,87 2,82 3,29

Acces, deschidere (m) drum secundar drum principal drum principal drum principal

Valoarea corect iei (%) -5% -5% -5%

Valoarea corect iei (EUR/mp) -0,19 -0,14 -0,16

Preţ corectat (EURO) 3,67 2,68 3,12

Destinatia (utilizarea terenului) rezd rezd mixt

Valoarea corect iei (%) 0% 0% -3%

Valoarea corect iei (eur/mp) 0,00 0,00 -0,09

Preţ corectat (EURO) 3,67 2,68 3,03

Utilitati electrictate, apa toate toate toate

Valoarea corect iei (%) -15% -15% -15%

Valoarea corect iei (EUR/mp) -0,55 -0,40 -0,45

Preţ corectat (EURO) 3,12 2,28 2,57

Suprafatasi dimensiuni 1.039,00 1.800 2.500 1.728

Corect ie procentuala 0% 1% 0%

Valoarea corect iei (EUR/mp) 0,00 0,02 0,00

Preţ corectat (EURO) 3,12 2,30 2,57

Altele nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul

Corect ie procentuala 0,00% 0,00% 0,00%

Valoarea corect iei (EUR/mp) 0,00 0,00 0,00

Preţ corectat (EURO) 3,12 2,30 2,57

Total corectie bruta 3,88 3,75 4,43

total corectie bruta cea mai mica 55,39% 62,46% 63,22%

Valoarea est imata rotund 3,12 EUR/mp

14,16 lei/mp

Curs euro 4,5328 lei

S teren/mp 1.039,0 3.240 € 14.690 lei

Anexa nr. 1. - ABORDARE PRIN METODA COMPARATIILOR DE PIATA (TEREN)

rezd
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ANEXA NR. 2 - Capitalizarea rentei funciare

Luna

decembrie-16 1,75

noiembrie-16 1,75

octombrie-16 1,75

septembrie-16 1,75

august-16 1,75

iulie-16 1,75

iunie-16 1,75

mai-16 1,75

aprilie-16 1,75

martie-16 1,75

februarie-16 1,75

ianuarie-16 1,75

MEDIA

Risc exterior 1,00%

conditii economice 0,50%

management 0,50%

0,80%

localizare 0,50%

dimensiunea/calitatea spatiului 0,30%

TOTAL 1,80%

11,48

Chiria anuală / mp 1,30 lei

0,29 €       

Valoarea de piata / mp 14,92 lei

3,29 €       

Suprafata de teren (mp) 1.039,00

Imobil

t ot al pe mp t ot al pe mp

1.039 mp 3.420 €       3,29 €      15.501 lei 14,92 lei

Total 3.420 €       15.501 lei

Curs Euro: 4,5328 lei  

k = 1,75% + 1,8% = 3,55%

Suprafata Valoarea in euro Valoarea in lei

Pentru aceasta este necesara determinarea factorului de actualizare. 

Factorul de actualizare s-a determinat pe baza metodei cumulării riscurilor, astfel: 

k = Rb + Ri unde: 

                                Rb = rata de baza fără risc 

                                Ri = riscul inv estiţiei Rata de baza fără risc (Rb) s-a determinat ca fiind media 

ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României pentru anul 2016- 2017

Dobânda

1,75

Risc interior (caracteristicile proprietatii)

Riscul investiţiei (Ri) s-a determinat ca fiind o suma a riscurilor, astfel:





1

)1/(1
i

n

ik
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Documentele evaluării 
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Comparabile 
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Amplasament 
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Foto 
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RAPORT DE EVALUARE  
 

 

Imobil situat în Ianca, Str. Morii nr. 1, bl. F1, parter, CF:70469-C1-U9, 

cabinet medical 1,  jud. Brăila 

Spaţiu comercial parter de bloc 

 

 

DATA EVALUĂRII: 06.03.2017 

 

SOLICITANT: UAT IANCA 

 

 

PROPRIETAR: UAT IANCA 
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REZUMATUL LUCRĂRII. 

 

 

Prezentul raport estimează valoarea de piaţă pentru următorul bun imobil: 

 

Imobil situat în Ianca, Str. Morii nr. 1, bl. F1, parter, CF:70469-C1-U9, cabinet 

medical 1,  jud. Brăila, proprietatea UAT Ianca – domeniul privat 

 

Solicitantul lucrării: UAT Ianca  

  

Data evaluării: 06.03.2017 

Curs valutar de referinţă BNR la data evaluării: 4,5328 LEI/ EURO. 

 

VALORILE ESTIMATE NU INCLUD TVA. 

 

 

Valoarea de piaţă raportată (abordarea prin piaţă): 

29.000 lei  echivalent 6.400 euro. 

 

Valoarea include toată suprafaţă utilă de 39,80 mp inclusiv cotele comune şi terenul 

indiviz cu suprafaţa de 13,18 mp. 

 

 

Data evaluării: 06.03.2017   

 

 

Expert Evaluator 

Membru Titular A.N.E.V.A.R. 

ec. Iulian-Cosmin Androniu 
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PREMISELE EVALUĂRII 

 

 

Prezentarea evaluatorului. 

 

Ec. Androniu Cosmin, expert evaluator de întreprinderi, proprietăţi imobiliare şi 

bunuri mobile, membru titular al Asociaţei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 

România cu Legitimaţia nr. 10186. 

Adresa:  Brăila, Aleea Parcului, nr.2, Bl. A1 Bis, sc. 1, ap. 15. 

 Telefon:  0722.635.370. 

 Email:   office@acos.ro 

 

 

Ipoteze şi condiţii limitative. 

 

Acest raport de evaluare a fost făcut pe baza următoarelor ipoteze şi a altor 

ipoteze care apar în cursul raportului: 

Nu se asumă nici o responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a 

consideraţiilor privind titlul de proprietate. Se presupune că titlul de proprietate este 

valabil şi proprietatea poate fi vândută; 

Se presupune o stăpânire responsabilă şi o administrare competentă a 

proprietăţii; 

Informaţiile furnizate sunt considerate autentice, dar nu se dă nici o garanţie 

asupra preciziei lor; 

Toate documentaţiile tehnice se presupune a fi corecte. Planurile şi materialul 

grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-şi facă o imagine 

referitoare la proprietate; 

Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietăţii, 

subsolului sau structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mică sau mai mare. Nu se 

asumă nici o responsabilitate pentru asemenea situaţii sau pentru obţinerea studiilor 

tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor; 

Se presupune că proprietatea este în deplină concordanţă cu toate 

reglementările locale şi republicane privind mediul înconjurător; 

În cazul în care datele din documentele prezentate mai sus nu sunt corecte, 

evaluatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate cu privire la utilizarea raportului de 

evaluare şi a valorilor estimate. 

mailto:office@acos.ro
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Se presupune că toate autorizaţiile, certificatele de funcţionare şi alte 

documente solicitate de autorităţile legale şi administrative locale sau naţionale sau 

de către organizaţii sau instituţii private, au fost sau pot fi obţinute sau reînnoite 

pentru oricare din utilizările pe care se bazează estimările valorii din cadrul raportului; 

Se presupune că utilizarea terenului şi a construcţiilor corespunde cu graniţele 

descrise şi nu există alte servituţi, altele decât cele descrise în raport; 

Evaluatorul nu are cunoştinţă de existenţa unor materiale periculoase pe sau 

în proprietate, materiale care pot afecta valoarea proprietăţii. Evaluatorul nu are 

calitatea şi nici calificarea să detecteze aceste substanţe. Valoarea estimată se 

bazează pe ipoteza că nu există asemenea materiale ce ar afecta valoarea 

proprietăţii. Nu se asumă nici o responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru 

orice expertiză tehnică necesară pentru descoperirea lor; 

Acest raport de evaluare a fost elaborat în următoarele condiţii generale 

limitative: 

Orice proporţie din valoarea estimată în acest raport, între teren şi construcţie, 

este aplicabilă numai pentru utilizarea luată în considerare. Valorile separate pentru 

teren şi pentru construcţii nu pot fi utilizate în alte evaluări şi, dacă sunt utilizate, 

valorile nu sunt valabile; 

Orice estimare a valorii din acest raport se aplică proprietăţii considerate în 

întregime şi orice divizare în elemente sau drepturi parţiale va anula această 

evaluare; 

Potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu ar fi solicitat să acorde 

consultanţă ulterioară sau să depună mărturie în instanţă, în afara cazului când 

aceasta a fost convenită, scris şi în prealabil; 

Conţinutul acestui raport, atât în totalitate sau în parte (în special concluziile, 

identitatea evaluatorului sau a firmelor cu care a colaborat nu va fi difuzat în public 

prin publicitate, relaţii publice, ştiri sau prin alte medii de informare fără aprobarea 

scrisă şi prealabilă a evaluatorului; 

Previziunile sau estimările de exploatare conţinute în acest raport sunt bazate 

pe condiţiile actuale ale pieţei, pe factorii anticipaţi ai ofertei şi cererii pe termen 

scurt şi o economie stabilă în continuare. Prin urmare aceste previziuni se pot schimba 

în funcţie de condiţiile viitoare. 
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Obiectul, scopul şi utilizarea evaluării. 

 

Obiectul evaluării îl constituie imobilul situat în Ianca, Str. Morii nr. 1, bl. F1, 

parter, CF:70469-C1-U9, cabinet medical 1,  jud. Brăila, proprietatea UAT Ianca – 

domeniul privat. 

Scopul evaluării este evaluarea proprietăţii imobiliare menţionate mai sus şi 

estimarea valorii  adecvate în vederea vânzării. 

Utilizarea propusă pentru evaluarea solicitată este, în cazul de față, vânzarea. 

Utilizatorul evaluării este clientul, UAT Ianca. 

Data întocmirii raportului: 06.03.2017. 

 

 

Baza de evaluare, tipul valorii estimate. 

 

Evaluatorii fac o distincție clară între termenii preț, cost și valoare. În general, 

împrejurările în care are loc o tranzacție reflectă situația de pe una sau mai multe 

piețe. Piața imobiliară este creată de interacțiunea dintre persoanele care schimbă 

drepturile lor de proprietate imobiliară cu alte bunuri, cum ar fi banii. 

Valoarea poate avea multe înțelesuri în activitatea de evaluare imobiliară, 

alegerea definiției optime depinde de context și de uzanțe. Pe piață, valoarea este 

considerată ca fiind anticiparea unui beneficiu ce ar putea fi obținut în viitor. Dat 

fiindcă valoarea se schimbă odată cu timpul, un raport de evaluare va exprima 

valoarea la un moment dat. Valoarea la un moment dat reprezintă echivalentul în 

bani al unei proprietăți atât din punct de vedere al cumpărătorului cât și al 

vânzătorului. 

 

Deoarece scopul evaluării este evaluarea imobilului situat în Ianca, Str. Morii 

nr. 1, bl. F1, parter, CF:70469-C1-U9, cabinet medical 1,  jud. Brăila, proprietatea UAT 

Ianca – domeniul privat, în vederea vânzării, tipul de valoare estimată în prezentul 

raport este valoarea de piaţă. 

 

Valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o 

datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un 

vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în 

care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

Definiţie conform IVS – Cadrul general. 
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Vânzări forţate 

 

Termenul „vânzare forţată" se utilizează deseori în situaţiile când un vânzător 

este constrâns să vândă şi, în consecinţă, nu are Ia dispoziţie o perioada de 

marketing adecvata. Preţul care ar putea fi obţinut în aceste situaţii va depinde de 

natura presiunii exercitate asupra vânzătorului şi de motivele pentru care nu poale să 

dispună de o perioada de marketing adecvata. De asemenea, ar putea reflecta 

consecinţele asupra vânzătorului cauzate de imposibilitatea de a vinde în perioada 

disponibilă. Preţul obtenabil într-o vânzare forţată nu poate fi estimat in mod realist, 

cu excepţia cazului când se cunosc natura şi motivul constrângerilor asupra 

vânzătorului. Preţul pe care un vânzător îl va accepta în cadrul unei vânzări forţate 

va reflecta mai degrabă situaţia lui speciala decât pe cea a vânzătorului ipotetic 

hotărât din definiţia valorii de piaţă. Preţul obtenabil într-o vânzare forţata are numai 

întâmplător o legătura cu valoarea de piaţă sau cu orice alte tipuri ale valorii definite 

în acest standard. O „vânzare forţată" reprezintă o descriere a situaţiei in care are loc 

schimbul şi nu un tip al valorii distinct. 

 

 

Materialele şi sursele de informaţii utilizate. 

 

Pentru realizarea prezentului raport de evaluare s-au utilizat: 

o O.G. 24/2011 – Privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor; 

o documentele ce atesta dreptul de proprietate asupra proprietății 

imobiliare evaluate, care au fost puse la dispoziţia evaluatorului de către 

proprietar, respectiv solicitantul raportului de evaluare; 

o Standarde Internaţionale de Evaluare,  Standarde ANEVAR 2016, care sunt 

în vigoare la data efectuării prezentului raport, respectiv: 

 SEV 100 - Cadrul general (IVS - Cadru general) 

 SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101) 

 SEV 102 - Implementare (IVS 102) 

 SEV 103 - Raportare (IVS 103) 

 SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230) 

 SEV 232 - Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri 

 SEV 233 - Investiţia imobiliară în curs de construire (IVS 233) 

 SEV 310 - Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru 

garantarea împrumutului (IVS 310) 
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o Ghidurile metodologice de evaluare, compuse din: 

 GME 500 - Determinarea valorii impozabile a unei clădiri 

 GME 520 - Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor 

 GME 530 - Determinarea valorii pe termen lung a unui bun imobil 

 GME 620 - Evaluarea bunurilor imobile 

 

 „Evaluarea proprietății imobiliare”, Ediție a doua canadiană, 

Canada, 2002, traducere din limba engleză; 

 Observaţii şi constatări ale expertului evaluator privind starea 

proprietății supuse evaluării; 

Informaţii de pe internet privind oferte din piaţă pentru proprietăți similare cu cea 

evaluată, o parte dintre acestea fiind ataşate raportului în anexe. 

 

 

Drepturile de proprietate evaluate. 

 

Dreptul de proprietate este acel drept real care permite titularului său de a 

stăpâni bunul, de a-l folosi, de a-i culege foloasele materiale și de a dispune de el în 

mod exclusiv și perpetuu cu respectarea dispoziţiilor legale. 

 

Conform declaraţiei proprietarilor, dreptul de proprietate asupra activelor 

menționate mai sus, este deplin şi aparţine lui UAT Ianca – domeniul privat. 

Aceste informaţii au fost considerate credibile şi corecte, evaluatorul 

neverificând autenticitatea actelor juridice puse la dispoziție de proprietar. 

Dreptul de proprietate fiind deplin, acesta conferă titularului său toate cele 

trei atribute: 

 Posesia – de a stăpânii, 

 Folosința – de a-l folosi și de a-i culege foloasele materiale, 

 Dispoziția – de a dispune de bun. 

Din informațiile date de proprietar, nu există nici una dintre cele trei limitări ale 

exercitării dreptului de proprietate: 

 Legale, 

 Judiciare, 

 Convenționale. 
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Deoarece în cazul de față forma de proprietate este completă, respectiv 

proprietatea deplină, adică negrevată de alte cote de participare sau de 

moștenire, fiind supusă numai limitărilor care corespund celor patru atribuții 

fundamentale ale statului, respectiv obligației legale de a plăti impozite, de a fi 

expropriată, de a respecta ordinea de drept și de reversiune (dreptul succesoral al 

statului). 

 

Pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra imobilului ce face obiectul 

raportului de evaluare, expertului evaluator i-au fost puse la dispoziţie de către 

proprietar copii după: 

 

 CF 70469-C1-U4; 

 Încheiere OCPI nr. 15318/21.01.2014 

 

Expertul evaluator nu a avut la dispoziţia alte documentele care să ateste 

dreptul de proprietate asupra proprietății imobiliare supusă evaluării. 

Evaluatorul declară că nu i-au fost puse la dispoziție documente în original 

pentru proprietatea evaluată. 

Având în vedere cele menționate mai sus, evaluatorul nu își asumă nici o 

responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a veridicității actelor de 

proprietate. 

Se presupune că actele de proprietate sunt valabile. 

 

 

Clauzele de nepublicare. 

 

Raportul de evaluare este confidenţial pentru expertul evaluator şi pentru 

clientul declarat şi nici o responsabilitate referitoare la raport nu poate fi acceptată 

de evaluator faţă de o terţă persoană. 

Raportul de evaluare nu poate fi publicat integral sau parţial şi nici inclus într-

un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al expertului, cu 

specificarea formei şi contextului în care acesta va apare. 

Publicarea oricărei referinţe sau valori incluse în acest raport de evaluare sau 

a numelui şi afilierii profesionale a expertului evaluator, nu este permisă fără 

aprobarea scrisă a acestuia. 

 

 

 



Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin                                Pagină 10 din 42 

 

PREZENTAREA DATELOR 

 

Identificarea imobilului. 

 

Imobilul se află în Ianca, Str. Morii nr. 1, bl. F1, parter, CF:70469-C1-U9, cabinet 

medical 1,  jud. Brăila, proprietatea UAT Ianca – domeniul privat. 

Imobilul se află în zona centrala a oraşului Ianca.  

 Imobilul se compune din: 

 Teren în cotă indiviză de 13,18 mp; 

 Spatiu comercial cu suprafaţa utilă totala de 39,80 mp format 

din 17,00 mp spaţiu individual şi 22,80 mp spaţii de utilitate 

comună. 

 

Vecinătăţi: Imobile rezidenţiale şi comerciale. 

Imobilul este folosit de proprietar cu destinaţia comercială. 

Inspecţia s-a făcuta în data de 06.03.2017 

 

 

Descrierea zonei de amplasare. 

 

Zona de amplasare este centrala a oraşului Ianca. 

Artere importante de circulaţie în apropriere: 

 Auto – Calea Brăilei; 

 Calitatea reţelelor de transport: asfaltată. 

Caracterul edilitar al zonei 

 Spaţii comerciale şi blocuri de locuinţe.  

 În zonă se află  

o  Reţea de transport în comun în apropiere, cu mijloace de 

transport suficiente 

o  Unităţi comerciale în apropiere: magazine suficiente, bine 

aprovizionate cu mărfuri de calitate, cu supermarket-uri 

o  Unităţi de învăţământ (mediu) 

o  Unităţi medicale  

o  Instituţii de cult 

o  Cu sedii de bănci 

Utilităţi edilitare 
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 Reţea urbană de energie electrică  

 Reţea urbană de apă 

 Reţea urbană de termoficare 

 Reţea urbană de gaze  

 Reţea urbană de canalizare  

 Reţea urbană de telefonie, cablu şi internet 

Ambient civilizat. 

 

 

Concluzie: 

Zona de referinţa centrala amplasare bună. Dotări şi reţele edilitare bune. 

Poluare redusă. Ambient civilizat. 
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Descrierea amplasamentului. 

 

Proprietatea se află în zona centrala a oraşului Ianca. 

Amplasare este interioară. 

Accesul se face din Calea Brailei. 

Tip drum acces: asfaltat. 

Amplasamentul are acces la electricitate, apă-canal, gaz metan. 

 

Descrierea construcţiilor. 

 

Spaţiul comercial situat la parter de bloc cu P+3E. 

Spaţiul comercial la parter cu suprafaţa utilă de 39,80 mp. 

Spatiul comercial se compune din spaţiu individual (17,00 mp) şi spaţii de 

utilitate comuna (22,80 mp). Activul se află la parter într-un bloc cu P+3 etaje. Blocul 

are structura din diafragme din beton armat, fundatii din beton, peretii din zidarie din 

caramida, terasă din beton. Starea tehnică a blocului este bună. 

Finisajele sunt simple şi cuprind pardoseli din mozaic, vopsitorii cu var simplu la 

pereţi, tâmplărie aluminiu cu geam termopan.  

Utilităţi sunt apă-canal, instalaţie de încălzire cu CT comună si instalaţie 

electrică. 

Vechimea blocului cca 29 ani. 
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Studiul pieţei 

 

Definirea pieţei şi subpieţei: 

Standardul Internațional de Evaluare menționează că: „o piaţă imobiliară 

poate fi definită ca interacţiunea dintre persoane fizice sau entităţi care schimbă 

drepturi de proprietate pe alte active, de obicei, bani. Pieţele imobiliare specifice 

sunt definite prin tipul de proprietate, localizare, potenţialul de a genera venit, 

caracteristicile locatarilor tipici, atitudinile şi motivaţiile investitorilor tipici sau prin alte 

atribute recunoscute de persoanele fizice sau de entităţile care participă la schimbul 

de proprietăţi imobiliare. În schimb, pieţele imobiliare fac obiectul unei diversităţi de 

influenţe sociale, economice, guvernamentale şi de mediu. În comparaţie cu pieţele 

de bunuri, de valori mobiliare sau de mărfuri, pieţele imobiliare încă sunt considerate 

ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai mulţi factori cum sunt o 

ofertă relativ neelastică şi o localizare fixă a proprietăţii imobiliare. Ca urmare, oferta 

de proprietăţi imobiliare nu se adaptează rapid, ca răspuns la modificările cererii de 

pe piaţă.” 

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliara nu se autoreglează, 

fiind influențată de multe ori de reglementările guvernamentale și locale. Informațiile 

despre tranzacții similare nu sunt disponibile imediat, existând decalaj între cerere și 

ofertă, echilibrul atingându-se greu și fiind de scurtă durată. În funcție de factori ca: 

amplasarea, design-ul și tipul proprietății imobiliare, motivațiile și vârsta participanților 

s-au creat tipuri diferite de piețe imobiliare, precum:  

 Piața imobiliară rezidențială; 

 Piața imobiliară comercială; 

 Piața imobiliară industrială; 

 Piața imobiliară agricolă; 

 Piața imobiliară specială. 

 

Având în vedere cele descrise în subcapitolele anterioare, se poate 

considera că în prezent piața imobiliară, pentru toate tipurile de proprietăți este o 

piața puţin activă, caracterizată o rămânere în urma cererii și prețuri în scădere. În 

consecință, avem o piață a cumpărătorilor, pentru că aceștia pot obține prețuri mai 

mici pentru proprietățile disponibile.  

 

Se estimează că dezechilibrul între cerere și ofertă pentru această zonă va 

genera și va susține în continuare un nivel scăzut al prețului de vânzare și al chiriilor 

pentru proprietăți imobiliare. Analizând piața imobiliară din două puncte de vedere, 

pe termen scurt și pe termen lung, se pot afirma următoarele: 
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 Pe termen scurt este o piață a cumpărătorului, datorită perioadei de criză 

pe care o traversăm, caracterizată de prețurile relativ scăzute pe piață,  

 Pe termen lung piața imobiliară are o anumită stabilitate, deși va păstra 

un număr scăzut de cereri de proprietăți imobiliare, determinat de 

scăderea economiilor populației ca urmare a crizei economice, cât și ca 

urmare a stagnării a creditului ipotecar, influențat și de o creștere a 

inflației cu efect direct asupra dobânzilor practicate pentru creditul 

ipotecar. 

Pentru analiza pieței imobiliare a proprietății evaluate se va face analiza pieței 

pe două niveluri: 

 din punct de vedere al pieței largi, de ansamblu, 

 din punct de vedere al pieței in care concurează proprietatea evaluată. 

Analiza de piață aplicată unei proprietăți specifice are o importanță 

deosebită în procesul de evaluare și nu trebuie confundată cu analiza generală de 

piață sau cu alte studii similare. 

 

În cazul evaluării proprietății ce face obiectul raportului, analiza de piață 

arată modul în care interacțiunea dintre cerere și ofertă afectează valoarea 

proprietății. 

Prin investigarea vânzărilor, ofertelor, cotațiilor și comportamentului 

participanților de pe piață, evaluatorul poate stabili atitudinile de piață privind 

tendințele curente, precum și schimbările anticipate. 

Analiza de piață oferă și baza pentru determinarea celei mai bune utilizări a 

proprietății evaluate. Evaluatorul trebuie să identifice relația dintre cerere și oferta 

concurențială de pe piața proprietății evaluate. Această relație indică gradul de 

echilibru sau dezechilibru care caracterizează piața curentă. 

 

Valoarea de piață a unei proprietăți este în mare măsură determinată de 

poziția sa competitivă pe piață. De aceea, în sensul cel mai larg, analiza de piață 

oferă informațiile esențiale necesare pentru aplicarea celor trei abordări de evaluare. 
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Aspecte economice 

 

SCURTA PREZENTARE ECONOMICA GENERALA 

In primele şase luni ale anului 2013 PIB-ul a crescut cu 1,7% fata de primul 

semestru al anului 2012. Cresterea anuala este asteptata sa se imbunatateasca in al 

treilea trimestru. Conform Economist Intelligence Unit PIB-ul este de estimate sa 

creasca la 2,4% in 2013. Bazat pe un scenario al iesirii din recesiune pana in 2014, o 

rata de crestere de 3,7% in medie pe an in zona euro este probabil sa fie inregistrata 

in perioada 2014-2018. 

Pe 27 septembrie, Consiliul Executiv al FMI a aprobat un nou acord stand-by 

de 24 de luni pentru 1.98bn Euro. Noul program va avea ca scop sustinerea 

continuitatii politiii fiscale si imbunatatirea reformelor structurale, imbunatatirea 

absorbtiei fondurilor UE si o mai buna gestionare fiscala si control al arieratelor. 

Romania va beneficia de asemenea de 17.5bn Euro reprezentand fonduri 

pentru agricultura in 2014-2020 in cadrul politicii agricole comune (PAC), o crestere 

de la 13,8 miliarde Euro in perioada 2007-13. Romania a absorbit doar 12% din 

fondurile structurale total disponibile pentru aceasta, in bugetul alocat pentru 2007-

2013. 

Deficitul de cont curent s-a diminuat la 15,1%  in 2012, la 5 miliarde Euro, un 

echivalent de ca. 3,7% din PIB. Romania a inregistrat un excedent de 695 milioane 

Euro in prima jumatate a anului 2013, comparativ cu un deficit de 2,8 miliarde pentru 

perioada similara a anului 2013. Exporturile Romaniei au crescut cu 7,7% anual, in 

primele sapte luni, ajungand la 28.2bn Euro, iar in iulie a inregistrat un record lunar de 

4,5 miliarde Euro, reprezentand o crestere de 18,1% comparativ cu luna iulie 2012. 

Importurile au scazut cu 0,7% anual, in primele sapte luni, la 30 de miliarde Euro, 

indicand o scadere a consumului intern. 

Investitiile straine directe (ISD) au continuat sa scada in primele opt luni ale 

anului 2013; fluxurile nete de investitii straine directe au scazut cu 35,9% anual, in 

primele opt luni ale anului 2013, la 1,1 miliarde Euro. 

In primele opt luni ale anului 2013 volumul cifrei de afaceri in comertul cu 

amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie ajustata in 

functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a inregistrat o scadere de 

0,2%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. 

Indicele preturilor de consum a inregistrat o scadere de la 4,4% la sfarsitul lunii 

iulie la 3,7% la sfarsitul lunii august, in principal din cauza scaderii preturilor la 

produsele alimentare. 

Banca Nationala a Romaniei estimeaza o rata a inflatiei de 3,1% pentru 

sfarsitul anului 2013 si sfarsitul anului 2014. Prognoza inflatiei presupune o crestere lenta 
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sau negativa a principalilor parteneri comerciali ai Romaniei in 2013, o scadere a 

inflatiei in zona euro si o scadere a pretului petrolului. 

Conform informarii din 30 septembrie, Banca Nationala a Romania a decis sa 

reduca si mai mult rata dobanzii de politica monetara de la 4,5% la 4,25%, incepand 

cu 1 octombrie. 

Punctele slabe semnificative ale sectorului bancar si anume nivelul 

semnificativ al creditelor neperformante - in contextul dinamicii negative de 

creditare a sectorului priva sunt considerate a fi gestionabile, potrivit raportului de 

stabilitate financiara a bancii centrale. 

Rata relativ ridicata a creditelor neperformante, cu un impact asupra 

profitabilitatii bancare, este cauzata de portofoliile bancare ce cuprind o parte 

semnificativa a debitorilor cu credite restante, inclusiv cele cu o probabilitate redusa 

de rambursare. De exemplu, in ceea ce priveste portofoliul de credite de consum 

personal, in jur de 70% din debitori nu si-au indeplinit obligatiile pentru o perioada de 

peste de un an sau au inregistrat nerambursari pana la Iunie 2013. 

Banca Nationala a Romaniei are in vedere o crestere a dezinflatiei in a doua 

jumatate a anului 2013, precum si o accelerare a cresterii economice. PIB real a 

crescut cu 1,8% in S1 2013 comparativ cu S1 2012, datorita cresterii exporturilor, ceea 

ce a contribuit la o performanta imbunatatita in productie si un surplus al contului 

curent. 

GDP growth and inflation rate, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Oxford Economics 

 

Economist Intelligence Unit estimeaza o crestere a PIB de 2,4% in 2013, bazat 

pe o continua crestere a exporturilor si a productiei industriale, in timp ce o crestere 

medie a PIB de 3,7% per an este estimata pentru perioada 2014-2017. 
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Piaţa specifică. Analiza cererii, echilibrul pieţii 

 

Imobilul evaluat este de tip comercial.  

Aria pieţei este una urbana şi aparţine unei zone mediane de tip rezidenţial-

comercial, zona este populată având un grad de construire peste 50%.  

Valorile de piaţă a imobilelor similare sunt în scădere (datorită condiţiilor 

actuale ale pieţei imobiliare).  

- caracteristici cerere: redusa, din cauza lipsei de lichiditati a potentialilor 

cumpătători, motivata de politica monetară şi administrativă a băncii 

centrale, politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergen]e a pre]urilor 

practicate de dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare. 

- caracteristici oferta: mai mare – in comparaţie cu dimensiunile cererii 

- echilibru cerere – oferta : pe piaţa proprietăţilor similare celei evaluate fiind 

influenţată de capacitatea actuala dar si viitoare de absorbţie a pieţei de 

bunuri de consum, larg consum si consum îndelungat, deci funcţie de evoluţia 

vânzărilor, la momentul actual  consider starea pieţei imobiliare, pe acest 

segment, în stagnare. 

-  tendinte : o situaţie volatilă ce poate fi depăşita prin factorii care ar putea 

influenţa in mod direct stimularea creditării ce constau intr-un plan coerent 

anticriză realizat de Guvern, politica monetară şi administrativă a băncii 

centrale, politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergenţe a preţurilor 

practicate de dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare.  

- cotaţii oferte preturi unitare de vânzare  (in zona preţul de vânzare este 

cuprins intre  130 – 250 euro/mp in funcţie de zonă, suprafaţă si accesul la 

utilităţi). 

- cotatii oferte chirii de piata  3 -7 EURO/lună. 

Piaţa imobiliară este mai puţin activă.  

Oferta este mai mare decât cererea. Piaţă a cumpărătorului.  
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ANALIZA DATELOR ŞI CONCLUZII 

 

Cea mai bună utilizare . 

 

În Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate 

(GAVP), cea mai bună utilizare este definită ca fiind: „cea mai probabilă utilizare a 

proprietăţii care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal, fezabilă 

financiar şi care conduce la cea mai mare valoare a proprietăţii evaluate.” 

Utilizarea din care rezultă valoarea cea mai mare, în corelare cu celelalte 

utilizări, este considerată cea mai bună utilizare. 

Conceptul de cea mai bună utilizare este o parte fundamentală şi integrantă 

a estimărilor valorii de piaţă. 

  Conceptul de ’’cea mai bună utilizare’’ reprezintă alternativa de utilizare a 

proprietății selectate din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si 

va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele 

următoare ale lucrării. 

Relațiile dintre comportamentul economic si evaluare sunt evidente clar pe 

piețele imobiliare. Cunoașterea și înțelegerea comportamentului pieței sunt esențiale 

pentru conceptul de cea mai bună utilizare. Când scopul evaluării este estimarea 

valorii de piață, analiza celei mai bune utilizări identifică cea mai profitabilă utilizare 

competitivă în care va fi pusă proprietatea. 

Cea mai buna utilizare este analizată uzual în una din următoarele situații: 

 cea mai bună utilizare a terenului liber; 

 cea mai bună utilizare a terenului construit. 

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească 

următoarele criterii: 

 permisă legal; 

 posibilă fizic; 

 justificată adecvat; 

 fezabilă financiar; 

 maxim profitabilă. 

 

Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber. 

 

Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi 

utilizarea prezentă, construcția, subîmpărțirea sau unirea cu altă proprietate. Cea mai 

buna utilizare a terenului liber presupune ca terenul este liber sau poate fi eliberat 

prin demolarea construcțiilor. 
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Ca alternativă, terenul poate fi păstrat ca investiție. Utilizarea potențială și nu 

utilizarea existentă determină de obicei prețul care va fi plătit pentru teren în cazul în 

care respectiva utilizare este fezabilă din punct de vedere economic. 

Analiza planurilor zonale, a vecinătăților, conduce la concluzia că posibilitatea 

utilizării terenului în alte moduri decât este folosit în prezent nu este atractivă.  

 

Cea mai bună utilizare a construcţiei. 

 

Cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită este caracteristică 

utilizării care trebuie să fie realizată pe o proprietate prin prisma construcțiilor 

existente și a celor ideale descrise în concluzia analizei asupra celei mai bune utilizări 

a terenului ca fiind liber. 

 Cea mai bună utilizare a proprietății evaluate ca fiind construită poate fi 

continuarea utilizării existente, renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau 

conversia la o altă utilizare, ori o combinația a acestor alternative. 

Se constată că cea mai bună utilizare a proprietății imobiliare ca fiind 

construită este cea actuală, deoarece are cea mai mare valoare a proprietății 

evaluate. 

 

Valoarea terenului. 

 

Abordarea prin piaţă. 

 

În abordarea prin piaţă, proprietatea imobiliară evaluată este comparată cu 

proprietăţile similare ce au fost vândute recent sau a căror cifre de ofertă sunt 

cunoscute. Datele proprietăţilor comparabile sunt prelucrate într-un proces de 

comparare pentru a demonstra preţul probabil  la care proprietatea evaluată ar fi 

vândută, dacă este oferită pe piaţă. 

Terenul nu face obiectul evaluării este în cotă indiviză. 
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Metodele de evaluare. 

 

Abordarea prin piaţă. 

 

În abordarea prin piaţă, proprietatea imobiliară evaluată este comparată cu 

proprietăţile similare ce au fost vândute recent sau a căror cifre de ofertă sunt 

cunoscute. Datele proprietăţilor comparabile sunt prelucrate într-un proces de 

comparare pentru a demonstra preţul probabil  la care proprietatea evaluată ar fi 

vândută, dacă este oferită pe piaţă. 

Nu se aplică pentru că nu au fost găsite tranzactii recente. 

 

Abordarea prin cost 

 

Această abordare comparativă ia în considerare ca substitut, pentru 

cumpărarea unei anumite proprietăţi, alternativa de a achiziţiona un activ 

echivalent modern cu aceeaşi utilitate. În contextul proprietăţii imobiliare, aceasta ar 

implica atât costul achiziţionării unui teren echivalent cât şi costul construirii unei 

clădiri noi echivalente. Fără să fie implicate timpul, riscul şi neadecvarea, preţul pe 

care un cumpărător l-ar plăti pentru activul de evaluat nu ar fi mai mare decât costul 

unui echivalent modern. Adeseori, activul de evaluat va fi mai puţin atractiv decât 

costul echivalentului modern din cauza vârstei sau deprecierii. O ajustare a costului 

de înlocuire cu deprecierea este necesară pentru a reflecta aceasta. 

Evaluarea se face prin metoda costului de înlocuire. 

Costul de înlocuire se determină prin aplicarea metodei costurilor unitare ce 

presupune estimarea costului actual sub forma de cost unitar – pe unitatea de 

suprafaţă, determinat pentru o construcţie cu structuri similare.  

In acest sens, au fost analizate costurile de reconstrucţie pentru clădire 

comercială independentă cu destinaţia magazin (informaţie preluată din Costuri de 

reconstrucţie – costuri de înlocuire  - C. Şchiopu, ed. IROVAL 2009 şi 2010). 

 Deprecierea  fizică = pierderea de valoare ca rezultat al utilizării şi uzurii unui 

activ în funcţiune şi expunerea  factorilor de mediu.  

Deprecierea funcţională = pierderea de valoare ca rezultat al progresului 

tehnologic, supradimensionării clădirii, stilului arhitectonic sau al instala]iilor şi 

echipamentelor ataşate.  

Deprecierea externă = constă în pierderea de valoare datorată unor factori 

externi proprietăţii cum ar fi modificarea cererii, urbanismul, finanţarea şi 

reglementările legale. 
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Pentru estimarea deprecierii fizice s-a apelat la Ghidul P-135, cuprinzând 

coeficienţii de uzură fizică normată avizat de CTS al MLPAT cu nr.67/23.08.1999. 

Astfel coeficientul de depreciere fizica s-a stabilit pe subansamblele 

constituente respectiv: structura de rezistenţă, anvelopa (închideri, compartimentări, 

învelitoare), finisaje şi instalaţii, care au fost estimate ţinând seama de următoarele 

aspecte de ordin general: 

- durata de viaţă consumata pentru structura de rezistenţă; 

- starea finisajelor, data ultimei refaceri a acestora şi durata de viaţă 

normată a lor; 

- starea instalaţiilor, durata de viaţă, nivelul de reparaţii sau de înlocuire, 

datele executării acestor lucrări. 

Deprecierea fizică, funcţională şi externă sunt prezentate în fişele de calcul 

pentru fiecare construcţie în parte. 

Nu se aplică pentru că nu are un caracter de piaţă. 

 

Abordarea prin venit 

 

În abordarea prin venit se calculează veniturile curente generate de 

proprietate ţinând cont de pierderile din cauza neocupării integrale şi/sau a 

întârzierilor în încasarea lor. Se estimează apoi venitul net din exploatarea proprietăţii. 

Folosind rate de capitalizare sau de actualizare, fundamentate pe piaţa investiţiilor 

imobiliare, se calculează o sumă ce reprezintă o indicaţie a valorii proprietăţii dată 

de metodele de randament.  

Pentru a estima valoarea proprietăţii imobiliare voi folosi capitalizarea directă, 

care transformă nivelul estimat al venitului net aşteptat într-un indicator de valoare a 

proprietăţii.  

Pentru înţelegerea metodei vom explica nişte termeni folosiţi: 

Venitul brut potenţial (VBP) reprezintă venitul total generat de proprietatea 

imobiliară în condiţiile de utilizare maximă, înainte de scăderea cheltuielilor 

operaţionale. 

Venitul brut efectiv (VBE) este venitul anticipat din toate formele de 

exploatare a proprietăţii imobiliare, ajustat cu pierderi aferente gradului de 

neocupare. 

Venitul net din exploatare (VNE) reprezintă venitul net anticipat, rezultat după 

deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare, înainte de scăderea amortizării şi 

serviciului aferent creditului ipotecar. 

Valoarea este dată de formula: 
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c

VNE
et Pr    c = rata de capitalizare 

Estimarea ratei de capitalizare se face prin metoda comparaţiilor, care se 

bazează pe o analiză bazată pe studiile de piaţă efectuate de marile agenţii 

imobiliare şi de consultanţă imobiliară. 

Metodologia de calcul este prezentată în Fişele de calcul – Anexa nr. 1. 

 

 

Calificarea evaluatorului. 

 

Ec. Iulian-Cosmin Androniu 

Licenţiat în economie, absolvent al Academiei de Studii Economice Bucureşti, 

Facultatea de Comerţ, promoţia 1999. 

Masterat în „Management financiar şi în administraţie publică” al Universităţii 

Danubius din Galaţi.   

Expert evaluator de întreprinderi şi proprietăţi imobiliare şi membru titular al 

Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România cu legitimaţia şi ştampila nr. 6989. 

Certificat de asigurare profesională nr. 52/03.01.2012 Allianz Ţiriac Asigurări S.A.. 

Absolvent al Cursului de Evaluator organizat de ANEVAR pentru specialitatea 

„Evaluarea Proprietăţii Imobiliare” şi „Evaluarea Întreprinderii” 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Standarde Internaţionale de Evaluare SPIC D-06 - 2007; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Rata de Actualizare – Rata de Capitalizare SPIC D-03 - 2007; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Seminar Formare Tutori SPIC D-19 - 2008; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Evaluarea pentru Garantarea Împrumutului SPIC D-04 - 2009; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Evaluarea activelor necorporale SPIC D-08 - 2009; 

Certificat de „Auditor în Domeniul Calităţii” eliberat de Ministerul Educaţie, 

Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009; 

Certificat de „Manager de Proiect” eliberat de Ministerul Educaţie, Cercetării şi 

Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009. 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Estimarea costului de oportunitate al capitalului D21-OL - 2010; 
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Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Evaluarea pentru raportare financiara D23- 2010; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Abordarea prin cost D26- 2011; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Abordarea prin comparaţia vânzărilor D25- 2011; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Standarde Internaţionale de Evaluare D06- 2011; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Standarde Internaţionale de Evaluare D06- 2012; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Abordarea prin comparaţia vânzărilor D25- 2013; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Seminar de legislatie D-2013; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Standarde Internaţionale de Evaluare D06-2013; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Seminar de legislatie D-2014; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Standarde de evaluare D06-2014; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Seminar de legislatie D-2015; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Standarde de evaluare D06-2015. 
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Declaraţia de conformitate (Certificarea valorii). 

 

 după cunoştinţele evaluatorului  informaţiile prezentate In raport sunt 

adevărate si corecte; 

 analizele si concluziile raportului de evaluare se bazează doar pe 

informaţiile prezentate in raport; 

 evaluatorul nu are nici un interes personal in proprietatea evaluata; 

 tariful evaluării nu este condiţionat de valoarea  raportata;  

 evaluarea a fost elaborata in conformitate cu Codul de Etica, cu 

standardele profesionale si cu contractul (instrucţiunile) cu clientul; 

 evaluatorul deţine pregătirea profesionala si experienţa necesară 

 nimeni, cu excepţia celor care semnează raportul, nu a furnizat asistenta 

profesionala pentru elaborarea raportului.  
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Alegerea valorii finale. 

 

Reconcilierea valorii finale: 

Valoarea de piaţă determinată prin metoda capitalizării venitului este:  

32.400 EURO  echivalent 144.800 Lei 

 

Nu este necesară altă abordare conform GEV 630 ART 35 

În cazul proprietăţii imobiliare evaluate s-a considerat relevantă abordarea 

prin capitalizare, datorită caracterului de piaţa. 

 

Ca rezultat al investigaţiilor şi analizelor mele, în opinia mea, valoarea de 

piaţă a imobilului situat în Ianca, Str. Morii nr. 1, bl. F1, parter, CF:70469-C1-U9, cabinet 

medical 1,  jud. Brăila, proprietatea UAT Ianca – domeniul privat, este de: 

29.000 lei  echivalent 6.400 euro 

  

Valoarea include toată suprafaţă utilă de 39,80 mp inclusiv cotele comune şi terenul 

indiviz cu suprafaţa de 13,18 mp. 

 

Valoarea NU conţine TVA. 

 

Data evaluării: 06.03.2017   

Expert Evaluator 

Membru Titular A.N.E.V.A.R.  

ec. Iulian-Cosmin Androniu 
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ANEXE 

 

Definiţii şi termeni ai evaluării 

 

Definiţii ale Standardelor Internaţionale de Evaluare 

 

Abordarea prin cost - oferă o indicaţie asupra valorii, prin utilizarea principiului 

economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât 

costul necesar obţinerii unui activ cu aceeaşi utilitate, fie prin cumpărare, fie prin 

construire. 

 

Abordarea prin piaţă - oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea 

activului subiect, cu active identice sau similare, al căror preţ se cunoaşte. 

 

Abordarea prin venit - oferă o indicaţie asupra valorii, prin convertirea 

fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului. 

 

Chiria de piaţă - suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi 

închiriată, la data evaluării, între un locator hotărât şi un locatar hotărât, cu clauze 

de închiriere adecvate, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat 

şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără 

constrângere. 

 

Cumpărător special - un anumit cumpărător, pentru care un anumit activ are 

o valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia şi 

care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piaţă. 

 

Data evaluării - data la care se aplică opinia asupra valorii. 

 

Drepturi imobiliare - toate drepturile, participaţiile şi beneficiile legate de 

proprietatea imobiliară. 

 

Fond comercial - orice beneficiu economic viitor provenit dintr-o 

întreprindere, dintr-o participaţie la o întreprindere sau din utilizarea unui grup de 

active, care nu sunt separabile. 
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Imobilizare necorporală - un activ nemonetar care se manifesto prin 

proprietăţile sale economice. Aceasta nu are substanţa fizică, dar asigură drepturi şi 

beneficii economice proprietarului său. 

 

Investiţie imobiliară - proprietatea imobiliară, respectiv un teren sau o clădire, 

sau o parte a unei clădiri, sau ambele, deţinută de proprietar pentru a obţine venituri 

din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului, sau ambele, mai degrabă decât 

pentru: 

(a) utilizarea în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau pentru 

scopuri administrative; sau 

(b) vânzarea pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. 

 

Ipoteză specială - o ipoteză care fie presupune fapte care sunt diferite de 

faptele efective, existente la data evaluării, fie care nu ar fi făcute într-o tranzacţie 

de un participant tipic pe piaţa, la data evaluării. 

 

Proprietate generatoare de afaceri - orice tip de proprietate imobiliară 

desemnată pentru un anumit tip de afacere, în care valoarea proprietăţii reflectă 

potenţialul comercial pentru acea afacere. 

 

Proprietate imobiliară - terenul şi toate elementele care sunt o parte naturală 

a acestuia, de exemplu copaci şi minerale, elementele care au fost ataşate 

terenului, cum ar fi clădirile şi construcţiile de pe amplasament şi toate elementele 

permanent ataşate clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice şi electrice care 

asigură funcţionarea unei clădiri, aflate atât în subsol, cât şi deasupra solului. 

 

Tip al valorii - o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori. 

 

Valoare de investiţie - valoarea unui activ pentru un proprietar sau pentru un 

proprietar potenţial, pentru o anumită investiţie sau în scopuri de exploatare. 

 

Valoare justă - preţul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii 

între părţi identificate, aflate în cunoştinţă de cauză şi hotărâte, care reflectă 

interesele acelor părţi.  

 

Valoare specială - o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui 

activ, care au valoare numai pentru un cumpărător special. 
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Valoarea de piaţă - suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar 

putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător 

hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile 

au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

 

Valoarea sinergiei - un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a 

două sau mai multe active sau drepturi, în urma căreia valoarea combinată este mai 

mare decât suma valorilor separate 
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Calculele evaluării 

 

 

 

Suprafata desfasurata (mp) -

Suprafata utila (mp) 39,80

Suprafata inchiriabila 100% 39,80

Chiria lunara (EUR/luna/mp) 3,0

Venituri brute potentiale VBP (EUR/an) 1.433

Total VBP (eur/an) 1.433

Grad de neocupare 15%

Venituri brute efectiv e VBE(EUR/an) 1.218

Total VBE (EUR/an) 1.218

Cheltuieli de exploatare 579

Costul operational euro/mp/luna 1,21

FIXE 360

taxe proprietate 1,0% 300

taxa concesionare teren 0% 0

asigurare 0,2% 60

altele 0

VARIABILE 219

management 3% 37

administrator 0% 0

reparatii -intretinere 15% 183

alte cheltuieli 0

Reparatii capitale 0

Fond Rulment 0

Venit net efectiv  (EUR/an) 639

Total VNE (EUR/an) 639

Rata de capitalizare conform analizei 10,0%

Multiplicator 10,00

Valoare randament (EUR) 6.400

Teren in exces POT 50% mp 0

Valoare pe mp euro 0

Valoare teren euro 0

Suprafata utila mp 40

Costul unitar de reamenajare si consolidare euro 0

Total cost de reamenajare euro 0

Valoarea estimata (EUR) 6.400 €

Curs euro: 4,5328 lei 29.000 LEI

ABORDAREA PRIN METODA CAPITALIZARII VENITULUI
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Sursa Localizare
Rata de 

capitalizare

Chiria 

(euro/mp/luna)

CBRE - "Romania Orase secundare 9,50% 8-10

Colliers International Orase secundare 9-10% 9-13

DTZ Echinox Orase secundare 9,50% 9-11

Jones Lang Lasale Orase secundare 9,50% 9-10

Knight Frank Orase secundare 9,5-11% 7-10

Rata de capitalizare estimata Orase secundare 10,00%

Rata de capitalizare spatii comerciale

Estimarea ratei de capitalizare se face prin metoda comparaţiilor, care se bazează pe o analiză 

bazată pe studiile de piaţă efectuate de marile agenţii imobiliare şi de consultanţă imobiliară.
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Comparabile 
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Documentele evaluării 
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ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SI SERVICIILOR PUBLICE 

                                                                                                   INFIINTATE DE CONSILIUL LOCAL, PENTRU ANUL 2017                                                                                 Anexa nr. 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 la H.C.L. nr. 20/16.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI DIN 

APARATUL PROPRIU 

84 

(74+10*) 

DEMNITARI 
FUNCŢIONARI 

PUBLICI 

PERSONAL 

CONTACTUAL 

T T C E T C E 

2 37 5 32 45 2 43 

VACANTE 18 0 11 3 8 7 0 7 

 * ÎN NUMĂRUL TOTAL DE 84 POSTURI SUNT INCLUSE SI 10 POSTURI DIN SERVICIUL DE ASISTENTĂ SOCIALĂ  

SI MEDICALĂ COMUNITARĂ FINANTATE DIN CAPITOLELE BUGETARE 66.00 SI 68.00 
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CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI IANCA 

CONSILIER PRIMAR 
AUDITOR 2 1 



Functia publica

Nr. maxim

de functii

publice

Nr. de

functii

publice

ocupate

Nr. de

functii

publice

vacante

Nr. maxim

de functii

publice care

vor fi

infiintate

Nr. maxim

de functii

publice

supuse

reorganizarii

Nr. maxim

de functii

publice

rezervate

promovarii

Nr. Maxim

de functii

publice

rezervate

promovarii

rapide

Nr. maxim

de functii

publice care

vor fi

ocupate prin

recrutare

Secretarul orașului 1 1 0 0 0 0 0 0

Sef serviciu 3 1 2 0 0 0 0 2

Funcţii publice de conducere specifice - arhitect sef 1 0 1 0 0 0 0 1

Total categoria functionari publici de conducere 5 2 3 0 0 0 0 3

Auditor clasa I grad profesional asistent 1 0 1 0 0 0 0 1

Consilier juridic clasa I grad profesional superior 1 1 0 0 0 0 0 0

Consilier clasa I grad debutant 3 1 2 0 1 0 0 2

Consilier clasa I grad profesional asistent 2 1 1 1 0 1 0 1

Consilier clasa I grad profesional principal 2 2 0 0 1 0 0 0

Consilier clasa I grad profesional superior 10 9 1 1 0 1 0 1

Funcţii publice specifice - politist local clasa I grad 

profesional asistent

2 2 0 0 1 0 0 0

Funcţii publice specifice - politist local clasa I grad 

profesional principal

1 1 0 1 1 1 0 0

Funcţii publice specifice - politist local clasa I grad 

profesional superior

0 0 0 1 0 1 0 0

Total functii publice clasa I 22 17 5 2 3 2 0 5

Referent clasa III grad profesional debutant 1 0 1 0 0 0 0 1

Referent clasa III grad profesional superior 2 1 1 0 0 0 0 1

Funcţii publice specifice - politist local clasa III grad 

profesional asistent

1 0 1 0 4 0 0 1

Funcţii publice specifice - politist local clasa III grad 

profesional principal

4 4 0 0 4 0 0 0

Funcţii publice specifice - politist local clasa III grad 

profesional superior

3 3 0 4 0 4 0 0

Total functii publice clasa III 11 8 3 4 8 4 0 3

Total functii publice executie 33 25 8 6 11 6 0 8

Total functii publice 38 27 11 6 11 6 0 11

PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2017

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI IANCA - JUDETUL BRAILA ANEXA LA HCL nr.21/16.03.2017

PRIMAR,
Fanel George CHIRIȚĂ                                                                 



LICEUL TEORETIC C-TIN ANGELESCU Anexa nr. 1 la HCL  22 /16.03.2017

                                                    BUGETUL DE  VENITURI SI CHELTUIELI PE  ANUL 2017

DENUMIREA  INDICATORILOR Cod rand Cod indicator AN 2017

TOTAL VENITURI din care: 2925540

        Sume alocate din TVA 2807040

Cheltuieli de personal 10 2493330

Cheltuieli materiale 20 285820

Cheltuieli cerinte educationale speciale(CES) 57 27890

Sume alocate din bugetul local pentru: 118500

transport cadre didactice 10 30000

cheltuieli materiale 20 25500

burse elevi 59 63000

TOTAL CHELTUIELI 1 2925540

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2 10 2523330

Cheltueli salariale in bani 3 10.01 1999000

   Salarii de baza 4 10.01.01 1790200

   Salarii de merit 5 10.01.02 0

   Indemnizatie de conducere 6 10.01.03 0

   Spor de vechime 7 10.01.04 0

   Sporuri pentru conditii de munca 8 10.01.05 0

   Alte sporuri 9 10.01.06 16800

   Ore suplimentare 10 10.01.07 0

   Fond de premii 11 10.01.08 0

   Prima de vacanta 12 10.01.09 0

   Fond pentru posturi ocupate prin cumul 13 10.01.10 16000

   Fond aferent platii cu ora 14 10.01.11 176000

   Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 15 10.01.12 0

   Indemnizatii de delegare 16 10.01.13 0

   Indemnizatii de detasare 17 10.01.14 0

  Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18 10.01.15 0

   Alte drepturi salariale in bani 19 10.01.30 0

Cheltueli salariale in natura 20 10.02 30000

   Transportul la si de la locul de munca 21 10.02.05 30000

   Alte drepturi salariale in natura 22 10.02.30 0

Contributii 23 10.03 494330

   Contributii de asigurari sociale de stat 24 10.03.01 320000



   Contributii de asigurari de somaj 25 10.03.02 13330

   Contributii de asigurari sociale de sanatate 26 10.03.03 115200
   Contributii de asigurari pentru accidente de munca 

si boli profesionale 27 10.03.04 6000

   Contributii pentru indemnizatii boala 28 10.03.06 39800

   Fond de garantare 29 10.03.07 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30 20 311320

Bunuri si servicii 31 20.01 266320

   Furnituri de birou 32 20.01.01 16820

   Materiale pentru curatenie 33 20.01.02 20000

   Incalzit, Iluminat si forta motrica 34 20.01.03 137500

   Apa, canal si salubritate 35 20.01.04 16200

   Carburanti si lubrifianti 36 20.01.05 10000

   Piese de schimb 37 20.01.06 5400

   Transport 38 20.01.07 0

   Posta, telecomunicatii, radio tv, internet 39 20.01.08 15900

   Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 40 20.01.09 11800

   Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 41 20.01.30 32700

Reparatii curente 42 20.02 25500

Hrana 43 20.03 0

   Hrana pentru oameni 44 20.03.01 0

   Hrana pentru animale 45 20.03.02 0

Medicamente si materiale sanitare 46 20.04 0

   Medicamente 47 20.04.01 0

   Materiale sanitare 48 20.04.02 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar 49 20.05 10000

   Uniforme si echipament 50 20.05.01 0

   Lenjerie si accesorii de pat 51 20.05.03 0

   Alte obiecte de inventar 52 20.05.30 10000

Deplasari, detasari, transferari 53 20.06 4000

   Deplasari interne, detasari, transferari 54 20.06.01 4000

   Deplasari interne in strainatate 55 20.06.02 0

Materiale de laborator 56 20.09 0

Carti, publicatii si materiale documentare 57 20.11 500

Consultanta si expertiza 58 20.12

Pregatire profesionala 59 20.13 5000

Protectia muncii 60 20.14 0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 115 57 27890

Asigurari sociale 116 57.01

Ajutoare sociale 117 57.02 27890

   Ajutoare in numerar 118 57.02.01 27890

   Ajutoare sociale in natura 119 57.02.02 0



   Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 120 57.02.04 0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 121 59 63000

Burse 122 59.01 63000

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile 

naturale 123 59.02

Asociatii si fundatii 124 59.11

Sustinerea cultelor 125 59.12

Contributii la salarizarea personalului neclerical 126 59.15

DIRECTOR, CONTABIL SEF,

PROF . DRAGOMIR EMIL STEFANUT EC. ANTONESCU MARIA



LICEUL TEHNOLOGIC ,, NICOLAE ONCESCU'' -IANCA

- RON-

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand

Cod
indicator An 2012

TOTAL CHELTUIELI 1 1818400
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2 10 1526400
Cheltueli salariale in bani 3 10,01 1226100

Salarii de baza 4 10.01.01 1119100
Salarii de merit 5 10.01.02 0
Indemnizatie de conducere 6 10.01.03 0
Spor de vechime 7 10.01.04 0
Sporuri pentru conditii de munca 8 10.01.05 4000
Alte sporuri 9 10.01.06 3000
Ore suplimentare 10 10.01.07 0
Fond de premii 11 10.01.08 0
Prima de vacanta 12 10.01.09 0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 13 10.01.10 0
Fond aferent platii cu ora 14 10.01.11 70000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 15 10.01.12 0
Indemnizatii de delegare 16 10.01.13 0
Indemnizatii de detasare 17 10.01.14 0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18 10.01.15 0
Alte drepturi salariale in bani 19 10.01.30 30000

Cheltueli salariale in natura 20 10,02 25400
Transportul la si de la locul de munca 21 10.02.05 0
Alte drepturi salariale in natura 22 10.02.30 25400

Contributii 23 10,03 274900
Contributii de asigurari sociale de stat 24 10.03.01 193000
Contributii de asigurari de somaj 25 10.03.02 6000
Contributii de asigurari sociale de sanatate 26 10.03.03 63500

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 27 10.03.04 2200
Contributii pentru indemnizatii boala 28 10.03.06 10200
Fond de garantare 29 10.03.07 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30 20 268000
Bunuri si servicii 31 20,01 245000

Furnituri de birou 32 20.01.01 5000
Materiale pentru curatenie 33 20.01.02 3000
Incalzit, Iluminat si forta motrica 34 20.01.03 100000
Apa, canal si salubritate 35 20.01.04 8000
Carburanti si lubrifianti 36 20.01.05 0
Piese de schimb 37 20.01.06 0
Transport 38 20.01.07 0
Posta, telecomunicatii, radio tv, internet 39 20.01.08
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 40 20.01.09 7000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 41 20.01.30 122000

Reparatii curente 42 20,02 15000
Hrana 43 20,03 0

Hrana pentru oameni 44 20.03.01 0
Hrana pentru animale 45 20.03.02 0

Medicamente si materiale sanitare 46 20,04 0
Medicamente 47 20.04.01 0
Materiale sanitare 48 20.04.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar 49 20,05 3000
Uniforme si echipament 50 20.05.01 0
Lenjerie si accesorii de pat 51 20.05.03 0
Alte obiecte de inventar 52 20.05.30 3000

Deplasari, detasari, transferari 53 20,06 4000

BUGET
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Deplasari interne, detasari, transferari 54 20.06.01 4000
Deplasari interne in strainatate 55 20.06.02

Materiale de laborator 56 20,09
Carti, publicatii si materiale documentare 57 20,11 1000
Consultanta si expertiza 58 20,12
Calificarea, perfectionarea si specializarea prof. a salariatilor 59 20,13
Protectia muncii 60 20,14
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si

servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte

de asociere 61 20,19
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 62 20,24 0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 63 20.24.01 0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 64 20.24.02 0

Alte cheltuieli 65 20.30 0
Reclama si publicitate 66 20.30.01 0
Protocol si reprezentare 67 20.30.02 0
Prime de asigurare non viata 68 0
Chirii 69 20.30.04 0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 70 20.30.30 0

TITLUL III DOBANZI 71 30 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne 72 30,01 0

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 73 30.01.01 0
Dobanzi aferente creditelor interne garantate 74 30.01.02 0

Dobanzi aferente datoriei publice externe 75 30,02 0

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 76 30.02.02 0
Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe 77 30.02.03 0
Dobanzi la credite externe contractate de stat 78 30.02.04 0
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 79 30.02.05 0

Alte dobanzi 80 30,03 0
Dobanda datorata trezoreriei statului 81 30.03.02 0
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 82 30.03.03 0

Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului 83 30.03.04 0
Plati de dobanzi si comisioane (dobanzile si comisioanele la operatiunile

de leasing) 84 30.03.05 0
85 0

TITLU IV SUBVENTII 86 40 0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 87 40,03

88

TITLUL V FONDURI DE REZERVA 89 50 0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale judetene 90 50,04
91

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI

PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01) 92 51 0
Transferuri curente 93 51,01 0

Transferuri catre institutii publice 94 51.01.01 0
Actiuni de sanatate 95 51.01.03 0
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de

zi pentru protectia copilului 96 51.01.14 0
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala

pentru persoanele cu handicap 97 50.01.15 0
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea

unor ajutoare catre unitatile administrativ -teritoriale in situatii de extrema
dificultate 98 51.01.24 0

99 0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 100 55 0
A. Transferuri interne. 101 55,01 0

Programe cu finantare rambursabila 102 55.01.03
Programe PHARE 103 55.01.08
Programe ISPA 104 55.01.09
Programe SAPARD 105 55.01.10
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Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 106 55.01.12
Programe de dezvoltare 107 55.01.13
Fond Romana de Dezvoltare Sociala 108 55.01.15
Alte transferuri curente interne 109 55.01.18

110

B. Total 111 56 0
Finantare nationala 112 56.02.01 0
Finantare de la Uniunea Europeana 113 56.02.02 0
Cheltuieli neeligibile 114 56.02.03 0

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 115 57 0
Asigurari sociale 116 57,01
Ajutoare sociale 117 57,02 0

Ajutoare in numerar 118 57.02.01 0
Ajutoare sociale in natura 119 57.02.02 0
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 120 57.02.04 0

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 121 59 24000
Burse 122 59,01 24000
Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 123 59,02
Asociatii si fundatii 124 59,11
Sustinerea cultelor 125 59,12
Contributii la salarizarea personalului neclerical 126 59,15
CHELTUIELI DE CAPITAL 127 70 0

128

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 129 71 0
Active fixe 130 71,01 0

Constructii 131 71.01.01 0
Masini, echipamente si mijloace de transport 132 71.01.02 0
Mobilier, aparatura birotica si active corporale 133 71.01.03 0
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 134 71.01.30

Reparatii capitale 135 71,03
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 136 72 0
Active financiare 137 72,01 0

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 138 72.01.01
139

OPERATIUNI FINANCIARE 140 79
141

TITLUL XII IMPRUMUTURI 142 80 0
Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate

integral din venituri proprii 143 80,03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 144 80,08
Alte imprumuturi 145 80.30

146

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 147 81 0
Rambursari de credite externe 148 81,01 0

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 149 81.01.01
Rambursari de credite externe garantate si derecte subimprumutate 150 81.01.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 151 81.01.05
Diferente de curs aferente datoriei publice externe 152 81.01.06

Rambursari de credite interne 153 81,02 0
Rambursari de credite interne garantate 154 81.02.01
Diferente de curs aferente datoriei publice interne 155 81.02.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 156 81.02.05

157

DIRECTOR, CONTABIL SEF,
Prof. GHERASE ELISABETA Ec. BACIU DANIELA
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LICEUL TEHNOLOGIC ,,N. ONCESCU" IANCA anexa nr. 1 la HCL 23/16.03.2017

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

BUGET LOCAL

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator AN 2017

TOTAL VENITURI din care: 2357990

Sume alocate din TVA 2075990

Cheltuieli de personal 10 1855850

Cheltuieli materiale 20 199410

Cheltuieli cerinte educationale speciale(CES) 57 20730

Sume alocate din bugetul local pentru: 282000

transport cadre didactice 10 27000

cheltuieli materiale 20 230000

burse elevi 59 25000

TOTAL CHELTUIELI 1 2357990

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2 10 1882850

Cheltueli salariale in bani 3 10,01 1513700

Salarii de baza 4 10.01.01 1323700

Salarii de merit 5 10.01.02 0

Indemnizatie de conducere 6 10.01.03 0

Spor de vechime 7 10.01.04 0

Sporuri pentru conditii de munca 8 10.01.05 0

Alte sporuri 9 10.01.06 20000

Ore suplimentare 10 10.01.07 0

Fond de premii 11 10.01.08 0

Prima de vacanta 12 10.01.09 0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 13 10.01.10 0

Fond aferent platii cu ora 14 10.01.11 170000

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 15 10.01.12 0

Indemnizatii de delegare 16 10.01.13 0

Indemnizatii de detasare 17 10.01.14 0

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18 10.01.15 0

Alte drepturi salariale in bani 19 10.01.30 0

Cheltueli salariale in natura 20 10,02 27000

Transportul la si de la locul de munca 21 10.02.05 27000



Alte drepturi salariale in natura 22 10.02.30 0

Contributii 23 10,03 342150

Contributii de asigurari sociale de stat 24 10.03.01 240000

Contributii de asigurari de somaj 25 10.03.02 7600

Contributii de asigurari sociale de sanatate 26 10.03.03 78700
Contributii de asigurari pentru accidente de munca

si boli profesionale 27 10.03.04 2850

Contributii pentru indemnizatii boala 28 10.03.06 13000

Fond de garantare 29 10.03.07 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30 20 429410
Bunuri si servicii 31 20,01 223910

Furnituri de birou 32 20.01.01 10000

Materiale pentru curatenie 33 20.01.02 15000

Incalzit, Iluminat si forta motrica 34 20.01.03 130000

Apa, canal si salubritate 35 20.01.04 15000

Carburanti si lubrifianti 36 20.01.05 0

Piese de schimb 37 20.01.06 0

Transport 38 20.01.07 0

Posta, telecomunicatii, radio tv, internet 39 20.01.08 10000

Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional 40 20.01.09 28910

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 41 20.01.30 15000

Reparatii curente 42 20,02 0

Hrana 43 20,03 0

Hrana pentru oameni 44 20.03.01 0

Hrana pentru animale 45 20.03.02 0

Medicamente si materiale sanitare 46 20,04 0

Medicamente 47 20.04.01 0
Materiale sanitare 48 20.04.02 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar 49 20,05 200000
Uniforme si echipament 50 20.05.01 0
Lenjerie si accesorii de pat 51 20.05.03 0

Alte obiecte de inventar 52 20.05.30 200000

Deplasari, detasari, transferari 53 20,06 4000
Deplasari interne, detasari, transferari 54 20.06.01 4000
Deplasari interne in strainatate 55 20.06.02 0

Materiale de laborator 56 20,09 0
Carti, publicatii si materiale documentare 57 20,11 500



Consultanta si expertiza 58 20,12
Pregatire profesionala 59 20,13 1000
Protectia muncii 60 20,14 0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 115 57 20730
Asigurari sociale 116 57,01
Ajutoare sociale 117 57,02 20730

Ajutoare in numerar 118 57.02.01 20730
Ajutoare sociale in natura 119 57.02.02 0
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 120 57.02.04 0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 121 59 25000
Burse 122 59,01 25000
Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile

naturale 123 59,02
Asociatii si fundatii 124 59,11
Sustinerea cultelor 125 59,12

Contributii la salarizarea personalului neclerical 126 59,15

DIRECTOR, CONTABIL SEF,
PROF . CAZACU MIRELA EC. BACIU DANIELA



SCOALA GIMNAZIALA PLOPU Anexa  la HCL 24/16.03.2017

                                                    BUGETUL DE  VENITURI SI CHELTUIELI PE  ANUL 2017

BUGET LOCAL

DENUMIREA  INDICATORILOR Cod rand Cod indicator AN 2017

TOTAL VENITURI din care: 915710

        Sume alocate din TVA 879710

Cheltuieli de personal 10 799160

Cheltuieli materiale 20 77170

Cheltuieli cerinte educationale speciale(CES) 57 3380

Sume alocate din bugetul local pentru: 36000

transport cadre didactice 10 6000

cheltuieli materiale 20 0

burse elevi 59 30000

TOTAL CHELTUIELI 1 915710

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2 10 805160

Cheltueli salariale in bani 3 10.01 651860

   Salarii de baza 4 10.01.01 616860

   Salarii de merit 5 10.01.02 0

   Indemnizatie de conducere 6 10.01.03 0

   Spor de vechime 7 10.01.04 0

   Sporuri pentru conditii de munca 8 10.01.05 0

   Alte sporuri 9 10.01.06 10000

   Ore suplimentare 10 10.01.07 0

   Fond de premii 11 10.01.08 0

   Prima de vacanta 12 10.01.09 0

   Fond pentru posturi ocupate prin cumul 13 10.01.10 0

   Fond aferent platii cu ora 14 10.01.11 25000

   Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 15 10.01.12 0

   Indemnizatii de delegare 16 10.01.13 0

   Indemnizatii de detasare 17 10.01.14 0

  Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18 10.01.15 0

   Alte drepturi salariale in bani 19 10.01.30 0

Cheltueli salariale in natura 20 10.02 6000

   Transportul la si de la locul de munca 21 10.02.05 6000



   Alte drepturi salariale in natura 22 10.02.30 0

Contributii 23 10.03 147300

   Contributii de asigurari sociale de stat 24 10.03.01 103400

   Contributii de asigurari de somaj 25 10.03.02 3300

   Contributii de asigurari sociale de sanatate 26 10.03.03 34000
   Contributii de asigurari pentru accidente de munca 

si boli profesionale 27 10.03.04 1000

   Contributii pentru indemnizatii boala 28 10.03.06 5600

   Fond de garantare 29 10.03.07 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30 20 77170

Bunuri si servicii 31 20.01 71670

   Furnituri de birou 32 20.01.01 4000

   Materiale pentru curatenie 33 20.01.02 12000

   Incalzit, Iluminat si forta motrica 34 20.01.03 35000

   Apa, canal si salubritate 35 20.01.04 5000

   Carburanti si lubrifianti 36 20.01.05 0

   Piese de schimb 37 20.01.06 0

   Transport 38 20.01.07 0

   Posta, telecomunicatii, radio tv, internet 39 20.01.08 2000

   Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 40 20.01.09 10000
   Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 41 20.01.30 3670

Reparatii curente 42 20.02 0

Hrana 43 20.03 0

   Hrana pentru oameni 44 20.03.01 0

   Hrana pentru animale 45 20.03.02 0

Medicamente si materiale sanitare 46 20.04 0

   Medicamente 47 20.04.01 0

   Materiale sanitare 48 20.04.02 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar 49 20.05 0

   Uniforme si echipament 50 20.05.01 0

   Lenjerie si accesorii de pat 51 20.05.03 0

   Alte obiecte de inventar 52 20.05.30 0

Deplasari, detasari, transferari 53 20.06 4000

   Deplasari interne, detasari, transferari 54 20.06.01 4000

   Deplasari interne in strainatate 55 20.06.02 0

Materiale de laborator 56 20.09 0

Carti, publicatii si materiale documentare 57 20.11 500



Consultanta si expertiza 58 20.12

Pregatire profesionala 59 20.13 1000

Protectia muncii 60 20.14 0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 115 57 3380

Asigurari sociale 116 57.01

Ajutoare sociale 117 57.02 3380

   Ajutoare in numerar 118 57.02.01 3380

   Ajutoare sociale in natura 119 57.02.02 0

   Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 120 57.02.04 0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 121 59 30000

Burse 122 59.01 30000

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile 

naturale 123 59.02

Asociatii si fundatii 124 59.11

Sustinerea cultelor 125 59.12

Contributii la salarizarea personalului neclerical 126 59.15

DIRECTOR, CONTABIL SEF,

PROF . IANCU FLORICA EC. BACIU DANIELA
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LICEUL TEORETIC C-TIN ANGELESCU IANCA

IANCA, JUDETUL BRAILA                              Aneaxa 2  la HCL 22/16.03.2017

CIF 4675779

                                           PROPUNERE BUGET DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI 2017

ACTIVITATE AUTOFINANŢATE

INDICATOR BUGET  AN TR. I TR. II TR. III TR. IV

VENITURI, din care : 12,000                  2,000                        7,500                     1,300                     1,200                         

          - CHIRII 5,000                    1,500                        1,500                     1,000                     1,000                         

          - ALTE VENITURI 7,000                    500                           6,000                     300                        200                            

TOTAL CHELTUIELI 12,000                  2,000                        7,500                     1,300                     1,200                         

CHELTUIELI CURENTE 12,000                  2,000                        7,500                     1,300                     1,200                         

.01 TITLUL II.  BUNURI ŞI SERVICII 8,000                    2,000                        3,500                     1,300                     1,200                         

20 BUNURI ŞI SERVICII 12,000                  2,000                        3,500                     1,300                     1,200                         

.20.01 Furnituri de birou -                         -                             -                          -                          -                              

.01.01 Materiale pt curăţenie 1,200                    500                           500                        -                          -                              

.01.02 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 3,300                    1,500                        1,000                     300                        500                            

.01.03 Piese de schimb -                         -                             -                          -                          -                              

.01.06 Poştă,telecom, radio, tv, internet -                         -                             -                          -                          -                              

.01.08 Mat şi prestări serv cu caracter funcţional -                         -                             -                          1,000                     -                              

.01.09 Alte bunuri şi serv pt întreţ şi funcţionare 3,500                    -                             2,000                                       - -                              

.01.30 MEDICAMENTE ŞI MAT SANITARE -                         -                             -                          -                          -                              

.20.04 Medicamente -                         -                             -                          -                          -                              

.04.01 Mat sanitare -                         -                             -                          -                          -                              

.04.02 BUNURI DE NATURA OB. INVENTAR 4,000                    -                            4,000                     -                          -                             

.20.05 Alte ob  de inventar 4,000                    -                             4,000                     -                          -                              

.05.30 CĂRŢI, PUBLICAŢII ŞI MAT DOCUM. -                            -                          -                             

.20.11 ALTE CHELTUIELI -                         -                            -                          -                          -                             

DIRECTOR,        ADM.  FINANCIAR,

PROF. DRAGOMIR EMIL STEFANUT EC.   ANTONESCU MARIA



LICEUL TEHNOLOGIC ,,N. ONCESCU" 

IANCA, JUDETUL BRAILA                              Anexa 2 la HCL 23/16.03.2017

CIF 4675760

                                           PROPUNERE BUGET DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI 2017

ACTIVITATE AUTOFINANŢATE

INDICATOR BUGET  AN TR. I TR. II TR. III TR. IV

VENITURI, din care : 1,000                    250                           250                        250                        250                            

          - CHIRII -                         -                             -                          -                          -                              

          - ALTE VENITURI 1,000                    250                           250                        250                        250                            

TOTAL CHELTUIELI 1,000                    -                            500                        -                          500                            

CHELTUIELI CURENTE 1,000                    -                            500                        -                          500                            

.01 TITLUL II.  BUNURI ŞI SERVICII 1,000                    -                            500                        -                          500                            

20 BUNURI ŞI SERVICII 1,000                    -                            500                        -                          500                            

.20.01 Furnituri de birou -                         -                             -                          -                          -                              

.01.01 Materiale pt curăţenie -                         -                             -                          -                          -                              

.01.02 Încălzit, iluminat şi forţă motrică -                         -                             -                          -                          -                              

.01.03 Piese de schimb -                         -                             -                          -                          -                              

.01.06 Poştă,telecom, radio, tv, internet -                         -                             -                          -                          -                              

.01.09 Mat şi prestări serv cu caracter funcţional -                         -                             -                          -                          -                              

.01.30 Alte bunuri şi serv pt întreţ şi funcţionare 1,000                    -                             500                        -                          500                            

.20.04 Medicamente -                         -                             -                          -                          -                              

.04.01 Mat sanitare -                         -                             -                          -                          -                              

.04.02 BUNURI DE NATURA OB. INVENTAR -                         -                            -                          -                          -                             

.20.05 Alte ob  de inventar -                         -                             -                          -                          -                              

.05.30 CĂRŢI, PUBLICAŢII ŞI MAT DOCUM. -                         -                            -                          -                          -                             

.20.11 ALTE CHELTUIELI -                         -                            -                          -                          -                             

DIRECTOR,        ADM.  FINANCIAR,

PROF. CAZACU MIRELA EC.   BACIU DANIELA
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Director executiv, 
Ing.Dumitrache Anca 

 
 

CONSILIUL LOCAL IANCA 

PRIMAR 

DIRECTOR  EXECUTIV 
FP                              1C 

FP                         COMPARTIMENT   FINANCIAR                             1E         

PC                                                                                                     3E 

                                                                                                   

F.P                 COMPARTIMENT  RELAȚII  PUBLICE                              2E 
PC                                                                                                              1E 

P.C                COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI                      1E         

1C 

 COLECTARE ȘI VALORIFICARE  DEȘEURI MUNICIPALE 
P.C.                                                                                                                       14E 

 COLECTARE ȘI VALORIFICARE  DEȘEURI BIODEGRADABILE 
P.C.                                                                                                                        3E 

 GESTIONARE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN 
P.C.                                                                                                                        3E 

 ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT UAT 
P.C.                                                                                                                                    4E 

TOTAL PERSONAL                       33 
FUNCTII PUBLICE                          4 

- DE CONDUCERE   1 
- DE EXECUTIE        3 

PERSONAL CONTRACTUAL      29 

- DE EXECUTIE      29 



 





  CONSILIUL LOCAL IANCA                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                  ANEXA NR.3 LA H.C.L.NR.19/16.03.2017                                                                            

PROGRAMUL PRINCIPALELOR LUCRĂRI  PUBLICE ȘI ACHIZIŢII 

PE ANUL 2017  

 

NR. 

CRT 

ACŢIUNEA CLASIFICATIE 

BUGETARA 

VALOARE 

ALOCATĂ  

 LEI 

ENTITATE 

IMPLICATĂ ÎN 

REALIZARE 

PERSOANA 

RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 

FINALIZARE 

1 REABILITAREA RETELEI DE 

STRAZI ÎN SATELE BERLEȘTI 

ȘI T.FILIU- COFINANȚARE 

 

8402 

 

100.000 

 

C.L.IANCA 

 

PRIMAR 

 

TRIM. II-IV 2017 

2 PIETRUIRE DC 35 PE 

TRONSONUL DE LA IESIREA 

DIN SATUL BERLEȘTI LA 

LIMITA UAT 

 

8402 

 

450.000 

 

C.L.IANCA 

 

PRIMAR 

 

TRIM. II-IV 2017 

 

3 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII STRADA 

CASTANILOR ORAȘ IANCA 

 

8402 

 

260.000 

 

C.L.IANCA 

 

PRIMAR 

 

TRIM. II 2017 

4 STUDIU DE FEZABILITATE 

INFIINTARE REȚEA DE 

DISTRIBUȚIE GAZE 

NATURALE -SAT 

OPRIȘENEȘTI 

 

 

7002 

 

 

50.000 

 

 

C.L.IANCA 

 

 

PRIMAR 

 

 TRIM. III 2017 

5 AMENAJARE ALEI 

ACCES,PARCĂRI,SPAȚII DE 

JOACĂ INCINTĂ BL.E1-E4 

 

8402 

 

420.000 

 

C.L.IANCA 

 

PRIMAR 

 

TRIM. II 2017 

 

6 

ACHIZIȚIONARE APARAT 

EKG 

6602 15.000         C.L.IANCA PRIMAR TRIM. II 2017 

7 STUDIU DE 

FEZABILITATE,DOCUMENTA

TIE DE AVIZARE A 

LUCRĂRILOR DE 

INTERVENȚIE,EXPERTIZĂ 

TEHNICĂ,PROIECT TEHNIC 

,,REABILITARE CLADIRE 

LICEU TEORETIC C-TIN 

ANGELESCU” 

 

 

 

 

7002 

 

 

 

 

      150.000 

 

 

 

 

C.L.IANCA 

 

 

 

 

PRIMAR 

 

 

 

 

TRIM. II-IV 2017 

8 ACHIZȚIONARE 

AUTOTURISM 

            5102      136.000 C.L.IANCA PRIMAR           TRIM. II 2017 



9 ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE 

OBTINERE AVIZ ȘI 

AUTORIZAȚIE ISU  SALA DE 

SPORT CAMPUS N. ONCESCU 

 

 

7002 

 

 

15.000 

 

 

C.L.IANCA 

 

 

 

PRIMAR 

 

 

TRIM. II 2017 

10 STUDIU DE FEZABILITATE 

REABILITARE DRUMURI 

DE EXPLOATAȚIE 

AGRICOLĂ ÎN ORAȘ 

IANCA APROX.10 KM 

 

 

7002 

 

 

24.000 

 

 

        C.L.IANCA 

 

 

         PRIMAR 

 

 

TRIM. II 2017 

11 PROIECT TEHNIC 

SISTEMATIZARE ZONA 

BLOCURILOR.A9-A11 ȘI 

PROIECT TEHNIC 

REABILITARE 

STR.TINERETULUI SAT 

PLOPU 

 

 

 

8402 

 

 

 

50.000 

 

 

 

C.L.IANCA 

 

 

 

PRIMAR 

 

 

 

TRIM. II -IV 2017 

TOTAL  1.670.000 

                                                      

 
 
                                              PRIMAR,                                                                                                    ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, 
                                          FANEL GEORGE CHIRITA                 GEORGIANA TURCU                                                                                    

 



Anexa 3 HCL 26/16.03.2017

de conducere de execuție
de 

conducere
de execuție

1 Dumitrache  Anca director executiv I II S

Financiar

2 Popa Safta Referent financiar I A M

3 Lungu Valerica consilier I superior S

4 Gheorghe Marcela casier M

5 Aramă Mita Viorica casier M

Relații  publice

6 Toader Georgeta consilier I superior S

7 Trufașu Marius administrator date S

8 vacant unic consilier I superior S

Protecția mediului

9 vacant unic resp. prot.mediului S

Colectare și valorificare deșeuri municipale

10 Banu Fănica lucrător salubrizare G

11 Banu Petrache lucrător salubrizare G

12 Beldiman Steluța lucrător salubrizare

13 Beldiman Nicu muncitor nec. G

14 Iosif  Garofița lucrător salubrizare

15 Iosif Nicu lucrător salubrizare

16 Micu Angela lucrător salubrizare M

17 Toader Vasile lucrător salubrizare

18 Toader Liviu Ciprian  sortator deșeu reciclabil G

19 Săndulescu Gheorghe strungar M

20 Beceanu Grigoraș șofer M

21 Parnică Doru șofer G

22 vacant unic munc.în lucr.publice G

23 vacant unic  mecanic utilaje salubritate M

Colectare și valorificare deșeu biodegradabil

24 Stroe Laurențiu șofer M

25 vacant lucrător salubrizare M

26 vacant lucrător salubrizare G

Gestionare câini fără stăpân

27 Coman Vasile lucrător salubrizare G

28 vacant unic șofer M

29 vacant unic tehnician veterinar M

Nivelul 

studiilor
Structură organizatorică/compartimente

Clas

a

Gradul 

profesional

Consiliul Local al Orașului Ianca

Nr. 

Crt.

Numele și 

prenumele/vacant, temporar 

vacant

Direcția Serviciilor Publice                                                                      STAT DE FUNCŢII

Nivelul 

studiilor

Funcția contractuală
Treaptă 

profesio

nală/gra

d



Administrare domeniu public și privat UAT

30 Vlăduc Costică lucrător salubrizare G

31 Dinu Toader muncitor nec. G

32 vacant unic asistent med. comunitar M

33 vacant unic lucrător comercial M

         Funcţia         Număr posturi Total

Nr. total de funcţii publice 4

Nr. total de funcţii publice de conducere 1

Nr. total de funcţii publice de execuţie 3

Nr. total de funcții contractuale de conducere

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 29

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din 

O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare

ing. Dumitrache Anca,director 

executiv

Nr. total de funcţii din instituţie 33

Numele şi prenumele, 

funcţia deţinută, 

semnătura şi ştampila 

(în original) 

conducătorului 

instituţiei publice 





  CONSILIUL LOCAL IANCA                                                                                                                                    ANEXA NR. 4 LA H.C.L.NR.19/16.03.2017 

                                                                            

PROGRAMUL PRINCIPALELOR LUCRĂRI  PUBLICE SI ACHIZIŢII 

PE ANUL 2017 FINANŢATE DIN FONDUL DE DEZVOLTARE 

 

 

                            

                               PRIMAR,                                                                                                    ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, 

                  FANEL GEORGE CHIRITA                                                                                                GEORGIANA TURCU 

NR.

CRT 

ACŢIUNEA CLASIFICATI

E BUGETARA 

VALOARE 

ALOCATĂ  

 LEI 

ENTITATE 

IMPLICATĂ 

ÎN 

REALIZARE 

PERSOANA 

RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 

FINALIZARE 

1.  REABILITARE STRUCTURALĂ ȘI FUNCȚIONALĂ A 

CLĂDIRII ȘCOLII I-VIII CORP 1904 IN VEDEREA 

REALIZĂRII UNUI AȘEZĂMÂNT CULTURAL SAT PLOPU 

6702 800.000 C.L.IANCA PRIMAR TRIM. II-IV 2017 

2.  SISTEMATIZARE ZONA BLOCURILOR D1-D7-PARCĂRI ȘI 

SPAȚII VERZI, ORAȘ IANCA 
8402 950.000 C.L.IANCA PRIMAR TRIM. II-IV 2017 

3.  ACHIZIȚIONARE MAȘINĂ MARCAJE RUTIERE 8402 420.000 C.L.IANCA PRIMAR TRIM. II 2017 

4.  ACHIZITIONARE PERIE CURĂȚENIE STRADALĂ 8402 50.000 C.L.IANCA PRIMAR TRIM. II 2017 

5.  REABILITARE,EXTINDERE ȘI MODERNIZARE CAMPUS 

ȘCOLAR N.ONCESCU -CONTINUARE LUCRĂRI 
5102 2.550.000 C.L. IANCA PRIMAR TRIM. II-IV 2017 

6.  INSTALAȚIE TERMICĂ ȘI ACHIZIȚIONARE CENTRALĂ 

TERMICĂ CLADIRE COMPARTIMENT AUTO PRIMARIA 

VECHE, ADAPOST AUTOBUZE 

5102 100.000 C.L. IANCA PRIMAR TRIM. II-III 2017 

7.   REABILITARE INSTALAȚIE TERMICĂ  ȘI ÎNLOCUIRE 

CENTRALĂ TERMICĂ CASA DE CULTURĂ  
6702 36.000 C.L. IANCA PRIMAR TRIM. III-IV 2017 

 SUBTOTAL (VENITURI DIN ANII PRECEDENTI SURSA 02)  4.906.000    

8.  INTOCMIRE DOCUMENTAȚII CADASTRALE , ȘI 

DOCUMENTAȚII DE URBANISM ( PUZ, PUG, PUD) 
7002 20.000 C.L.IANCA PRIMAR TRIM. II 2017 

9.  REABILITARE INSTALAȚIE TERMICĂ ȘI ACIZIȚIONARE 

CENTRALĂ TERMICĂ LICEU TEHNOLOGIC N.ONCESCU-

CORP LICEU 

5102 130.000 C.L. IANCA PRIMAR TRIM. III 2017 

10.  INSTALAȚIE TERMICĂ ȘI ACHIZIȚIONARE CENTRALĂ 

TERMICĂ CAMPUS ȘCOLAR N.ONCESCU-GARSONIERE 

PROFESORI 

5102 60.000 C.L. IANCA PRIMAR TRIM. III 2017 

11.  ACHIZIȚIONARE MAȘINĂ SPĂLAT PARDOSELI CAMPUS 

ȘCOLAR N.ONCESCU -SALĂ DE SPORT  
5102 50.000 C.L. IANCA PRIMAR TRIM. III 2017 

SUBTOTAL (VENITURI DIN ANII PRECEDENTI SURSA 10)  260.000 

TOTAL  5.166.000 
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Anexa 4 la HCL 26/16.03.2017 
 
 

 

                 Plan de achiziții și lucrări de  reabilitare și dezvoltare pe anul 2017 
 
 
 
                                                                                                               lei  

Nr. 
Crt. 

Cheltuieli de capital Valoare,lei 

1. Lucrări reabilitare  sediu administrativ 25 000 
2. Echipamente de curățenie   5 840 

                                  Total general 30 840 

 
 
 
 
 
 
 

Director executiv, 
Ing.Dumitrache Anca 

 

 

 

 

mailto:dsp_ianca@yahoo.com


                             ROMÂNIA

CONSILIUL  LOCAL AL ORASULUI IANCA

DIRECTIA SERVICIILOR PUBLICE

Anexa 5 la HCL 26/16.03.2017

PROGRAMUL  ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2017

Nr.
     Articol bugetar Cod CPV U/M Cantitate PRET Valoare Procedura Data estimata Data estimata Persoana

maxima unitar fara maxima aplicata pt.inceperea pt.finalizarea responsabila 

crt. OBIECTUL CONTRACTULUI estimata TVA estimata procedurii procedurii de procedura

estimat  fara TVA

lei (ron) LEI (ron)

Furnituri de birou 20.01.01

2 Chitantiere 22814000-9 buc. 200.00 5.00 1000.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

3 Formular incarcare descarcare  22458000-5 buc. 20.00 16.00 320.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

4 Deconturi de cheltuieli 22813000-2 buc. 3.00 4.00 12.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

5 Registru intrari-iesiri 22800000-8 buc. 2.00 6.00 12.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

6
Registre din hârtie sau din carton, caiete studentesti 22810000-1 

39162110-9

buc. 5.00 3.50 17.50

achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

7 Foi de parcurs 19521100-5 buc 18.00 6.00 108.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

8 Dispozitie de plata  30191100-5 buc. 6.00 2.50 15.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

9 Tus stampila 22612000-3 buc. 2.00 3.00 6.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

10 Ace cu gamalie 30192111-2 buc. 4.00 2.08 8.32 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

11 Agrafe de birou  42994220-8 buc. 15.00 2.08 31.20 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

13 Post-it mari 22816300-6 buc. 8.00 6.00 48.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

14 Post- it mici (indecsi) 22816300-6 buc. 12.00 2.41 28.92 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

15 Dosar sina 1/1 22852000-7 buc 500 0.90 450.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

16 Dosar plic 1/1 22852000-7 buc 10.00 0.45 4.50 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

17 Dosar plastic 1/1 22852000-7 buc 20.00 0.60 12.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

24 Capsatoare 30197320-5 buc. 5.00 25.00 125.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

26 Perforatoare 30197330-8 buc. 5.00 12.00 60.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017



27 Cutter 39263000-3 buc. 3.00 3.70 11.10 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

28 Rigle 39292500-0 buc. 5.00 2.50 12.50 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

29 Instrumente de scris 39292400-9 buc. 5.00 4.03 20.15 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

30 Pixuri 30192121-5 buc 250.00 0.50 125.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

31 Carioca permanenta 30192125-3 buc 5.00 3.50 17.50 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

32 Text marker 30192125-3 buc 10.00 2.20 22.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

33 Creioane 30192130-1 buc 10.00 2.00 20.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

34 Creion mecanic 30192126-0 buc 15.00 8.00 120.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

35 Mine de rezervă pentru creioane 30192132-5 buc 8.00 2.00 16.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

37  Papetărie 30192700-8 buc 20.00 8.00 160.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

39  Lichid corector 30192920-6 buc 10.00 4.00 40.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

40 File protectie 30192700-8 set. 10.00 16.70 167.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

41 Sfoara 39541140-9 buc. 2.00 3.65 7.30 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

42
Adeziv (lipici) 30192700-8 

24911200-5 

buc 12.00 6.00 72.00

achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

43
Articole mărunte de birou 30197000-6 

39263000-3

buc 30.00 10.00 300.00

achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

44 Capse 30197110-0 cutii 20.00 1.80 36.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

46 Agrafe de birou mari 30197220-4 cutii 5.00 4.57 22.85 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

47
Hartie xerografica A4, 30197644-2 

30197620-8

top. 250.00 11.00 2750.00

achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

48
Hârtie pentru fotocopiatoare 30197643-5 

30197642-8

top. 3.00 11.00 33.00

achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

49 Hârtie continuă pentru imprimante de computer 30199330-2 top. 1.00 42.00 42.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

52 Plic C4 30199230-1 buc 20 0.33 6.60 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

53 Plic C5 30199230-1 buc 50 0.26 13.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

54 Plic C6 30199230-1 buc 1200 0.13 156.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

55 Plic B4 cu burduf /fara burduf 30199230-1 buc 5 0.70 3.50 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

59 Foarfeca de birou 39241200-5 buc 2.00 5.00 10.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

60
Bandă adezivă 44424200-0 

24911200-5

buc 3.00 3.00 9.00

achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

61 Radiere 30192100-2 buc 13.00 1.00 13.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

62 Buretiera 30197400-0 buc 6.00 6.01 36.06 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

TOTAL 20.01.01 6500.00



Materiale pentru curatenie 20.01.02

64 Lavete micro universala 39525800-6 set 12 1.92 23.04 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

65 Manusi menaj 18424300-0 cutii 20 15.84 316.80 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

66 Mop 39713431-3 buc. 4 13.00 52.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

67 Maturi bambus 33631600-8 buc. 150 15.80 2370.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

68 Odorizante de interior 39811100-1 buc. 4 10.00 40.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

69 Distribuitoare de odorizante de interior 39811110-4 buc. 2 20.00 40.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

70 Saci menaj 35 l 39811000-0 buc. 60 1.09 65.40 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

71 Saci menajeri 120 l 19640000-4 buc 40 2.58 103.20 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

72 Alte materiale de curatenie 39831400-0 buc 1 398.31 398.31 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

73 Odorizant WC 39831600-2 buc. 20 4.50 90.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

71 Lavete umede 39831700-3 buc. 15 1.75 26.25 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

75 Sapun lichid 33711900-6 buc. 15 5.90 88.50 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

76 Prosoape, role de hartie 

39514200-0 

39514200-0 buc. 30 5.00 150.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

77 Hartie igienica 33761000-2 set 30 4.37 131.10 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

78 Pronto mobila 39833000-0 buc. 3 12.00 36.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

79 Mături, perii şi alte articole de menaj 39224300-1 buc. 10 3.00 30.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

80 Cosuri de gunoi 39224340-3 buc. 5 10.00 50.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

81 Dezinfectanti 24455000-8 buc. 20 4.50 90.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

82 Produse de curăţenie 39800000-0 buc 12 6.00 72.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

83 Paste şi prafuri abrazive de curăţat 39813000-4 buc. 10 9.40 94.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

84 Detergenti gresie 39831200-8 buc 12 5.60 67.20 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

85 Produse de curăţenie bucatarie 39831240-0 buc. 12 5.60 67.20 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

86 Produse de curăţat pentru toalete 39831600-2 buc. 2 10.00 20.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

87  Produse de curăţat pentru podele 39831300-9 buc. 10 7.00 70.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

88 Bureti vase 39832000-3 buc. 30 0.30 9.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

TOTAL 20.01.02 4500.00

Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03

89 Energie electrica 65000000-3 kw 14269.05 0.42 5993.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

91 Gaz matan 65000000-3 mc 4550.00 1.54 7007.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

TOTAL 20.01.03 13000.00

Apa, canal, salubritate 20.01.04

92 Furnizare apa potabila 65100000-4 mc 2892 3.58 10353.36 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

93 Apa menajera 90640000-5 mc. 301.47 2.15 646.65 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

TOTAL 20.01.04 11000.01



Carburanti si lubrifianti 20.01.05

95 Motorina EURO 5 09132100-4 l 29749.13 4.37 130003.70 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

96 Benzina  09134220-5 l 725.00 4.13 2994.25 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

Antigel G12 l 50.00 7.5 375.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

Ulei M40 l 237.00 6.25 1481.25 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

AD BLUE 10 l l 5.00 29.16 145.80 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

TOTAL 20.01.05 135000.00
01.01.2017 31.12.2017

Piese de schimb 20.01.06 01.01.2017 31.12.2017

97
Piese şi accesorii pentru fotocopiatoare 1 30124000-4 buc 1 2000.00 2000.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

98

Piese  pentru computere

30237100-0 

24931260-9 

30233132-5 buc 1 3000.00 3000.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

99
Piese de schimb auto si echipamente salubritate

32422000-7 

30121200-5 buc 1 30000.00 30000.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

TOTAL 20.01.06 35000.00

Transport, asigurari, roviniete,licente 20.01.07

Rovinieta CNADR buc 1 6500 6500.00 achizitie directa

Asigurari auto buc 1 17000 17000.00 achizitie directa

Licente auto buc 1 1500 1500.00 achizitie directa

TOTAL 20.01.07 25000.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, 

internet
20.01.08

100 Servicii de telefonie mobilă 64212000-5 luni 12.00 750.00 9000.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

101
Servicii de telefonie fixa 64211000-8 

64214400-3 

luni 12.00 150.00 1800.00

achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

102 Servicii de informare legislativa 72400000-4 luni 12.00 161.00 1932.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

103 Servicii de certificare a semnăturii electronice 79132100-9 buc 1.00 144.00 144.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

104
Servicii poştale de distribuire a corespondenţei

64112000-4

luni 12.00 177.00 2124.00

achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

TOTAL 20.01.08 15000.00

Materiale si prestari servicii cu caracter 

functional 
20.01.09

105 Depozitare deșeuri nepriculoase  30233180-6 buc 1.00 123250.00 123250.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

108 Toner pentru fotocopiatoare 30125120-8 buc. 6.00 100.00 600.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

109 Sursa UPC 31154000-0 buc 3.00 300.00 900.00 achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

110 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu 

excepţia mobilierului şi a pachetelor software

1 32422000-7 

32421000-0

buc 1.00 750.00 750.00

achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

111 Marfuri 
buc 1.00 20 000 20 000

achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

112 Materiale reabilitare sediu administrativ buc
1.00 25000.00 25 000

achizitie directa
01.01.2017 31.12.2017

113
achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

TOTAL 20.01.09 170500.00



Alte bunuri si servicii pentru intretinere 

si functionare
20.01.30

114 Soft contabilitate Adi Comsoft 39831500-1 luni 12.00 240.00 2880.00 Cumparare directa 01.01.2017 31.12.2017

115 Soft contabilitate Romsoft 39831500-1 luni 12.00 480.00 5760.00 Cumparare directa 01.01.2017 31.12.2017

116 Service echipamente informatice 30141200-1 luni 12.00 200.00 2400.00 Cumparare directa 01.01.2017 31.12.2017

117 Service imprimante 35821000-5 trim 4.00 250.00 1000.00 Cumparare directa 01.01.2017 31.01.2017

118 Servicii domeniu internet 30192153-8 an 1.00 200.00 200.00 Cumparare directa 01.01.2017 31.01.2017

119 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 31532510-2 an 1.00 22760.00 22760.00 Cumparare directa 01.01.2017 31.01.2017

120 Manopera reabilitare sediu administrativ 1.00 24160.00 24160.00

TOTAL 20.01.30 59160.00

Reparatii curente 20.02

145 Reparatii curente echipamente si utilaje
1.00 10 000 10 000

achizitie directa 01.01.2017 31.12.2017

146

TOTAL 20.02
10 000



Hrana 20.03

Granule COOKIE/10KG sac 500.00 20.00 10 000

Paine buc 15385 0.64 10 000

155 TOTAL 20.03 20 000

Medicamente si materiale sanitare 20.04

153 Medicamente buc 1.00 500.00 500.00

152
Dezinfectanti buc 1.00 1 000 1 000

TOTAL 20.04
1 500

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05

Uniforme si echipament buc 1 15 000 15 000

Alte obiecte de inventar buc 1 20 000 20 000

155 TOTAL 20.05 35 000

Deplasari, detasari 20.06

Deplasari interne 1.00 500.00 500.00

155 TOTAL 20.06 500.00

Protectia Muncii 20.14

Servicii protectia si securitatea  muncii trim 4 700 2 800

Bunuri si materiale protectia muncii an 1 8200 8 200

155 TOTAL 20.14 11 000

Cheltuieli judiciare 20.25

156 Taxa timbru buc 1.00 1 500 1 500

155 TOTAL 20.25 1 500

TOTAL GENERAL POGRAM  INITIAL 554 160



CONSILIUL JUDETEAN BRAILA ANEXA LA HCJ 41/2017

DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU EVIDENTA BUGETARA

DIRECTIA TEHNICA LUCRARI PUBLICE

mii lei

UNITATI

ADMINISTRATIV

TERITORIALE

BARAGANU

BERTESTII DE JOS 450

BORDEI VERDE

CIOCILE

CIRESU

DUDESTI

FRECATEI

GALBENU

GEMENELE

GRADISTEA

GROPENI

CHISCANI

SURDILA GRECI

JIRLAU 100

MARASU

MAXINENI 300 250 250

MIRCEA VODA

MOVILA MIRESII

RACOVITA

RAMNICELU 150

ROMANU 168 432 500 268

ROSIORI

SALCIA TUDOR

SCORTARU NOU

SILISTEA

STANCUTA 338 250 312

SURDILA GAISEANCA

SUTESTI

2019 2020

REPARTIZAREA SUMELOR DEFALCATE DIN TVA

DESTINATE FINANTARII CHELTUIELILOR PRIVIND DRUMURILE JUDETENE SI COMUNALE

ESTIMAT PENTRU ANII 2018-2020

ESTIMARI Ani 2018-2020

2018
An 2017



UNITATI

ADMINISTRATIV

TERITORIALE 2019 2020

ESTIMARI Ani 2018-2020

2018
An 2017

TICHILESTI

TRAIAN

T. VLADIMIRESCU

TUFESTI

ULMU 300 470

UNIREA

VADENI

VICTORIA

VISANI

VIZIRU

ZAVOAIA

CAZASU

TOTAL COMUNE 768 1.170 1.300 1.300

INSURATEI

FAUREI

IANCA 300

TOTAL ORASE 300 0 0 0

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 8.900 9.000 10.000 10.000

TOTAL GENERAL 9.968 10.170 11.300 11.300

PRESEDINTE, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV

VICEPRESEDINTE

FRANCISK IULIAN CHIRIAC IONEL EPUREANU DRAGUTA DAN SILVIU NISIPEANU

Intocmit ,

DIRECTOR EXECUTV ADJUNCT

NICOLETA LEFTER
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N!.3479 conexat cu nr.
10882 Fi nr.  5L05' l  /20!1

A V  I Z

Avend in ved

prevederile art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcJionarilor publici (r2), cu
modificirile $i completdrile ulterioare,

prevederile art. XVI alin. (2) din Legea ff. 16112003 privind unele mdsuri pentru asigurarea
tmnsparenlei in exercitarea denmitdlilor publice,. a funcJiilor publice qi in mediul de afaceri,
prevenirea $i sanctionarea corupgiei, cu modificirile $i completerile ulterioare,

adreseie Primiriei oratului lanca, judelul Briila n. 1022912A1'l conexate cu precizirile

transmise prin adresa nr. 19316/2016, de solicitare a avizului privind stabilirea ftu,rcljilor

publice, inregistrate la Ag€nlia Nationald a Punctjonarilor publici cu nr. 10882/2017, ff.

34'7912017, respectiv cu nr. 51057/2016.

ln temeiul: art.  107 al in. (1) din Legea nr. 188/1999 privinrl  Statutul funcl ionari lor publici (r2),
cu modific6rile ;i completerile ulterioare

Agenlia Nationali a Funclionarilor Publici acordi

AVtZ

privind luncfiile publice din cadrul aparatului de sp€cialitate al

primarului ora$ului Ianca, jud€(ul Briila.

p. PRE$EDINTE,
Cristian BITEA
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AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 
BUCUREȘTI, STR.MIRCEA VODĂ NR.44, BLOC M.17, 

TRONSONUL III, SECTORUL 3

       În conformitate cu prevederile art.107 alin.(5) din Statutul funcționarilor publici aprobat prin Legea 
nr.188/1999-republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem alăturat proiectul de 
hotărâre privind aprobarea organigramei cu numărul maxim de personal și a statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordine înființate de consiliul local pentru 
anul 2017, cu rugămintea de a ne emite avizul favorabil.           
      Față de organigrama și statul de funcții din anul 2016, la care ne-ați emis Avizul favorabil 
nr.51057/2016, intervin următoarele modificări: 

1.-transformarea postului de auditor din gradul profesional superior în gradul profesional asistent;
      2.-desființarea postului de șef birou din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor;

3.-transformarea unui post de referent clasa III, gradul profesional debutant din cadrul serviciului de
urbanism, în consilier clasa I, gradul profesional debutant;
      4.-înființarea unui post de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul serviciului financiar 
contabil;
      5.-transformarea postului de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, în polițist local, clasa III, 
gradul profesional asistent.
      Potrivit prevederilor art.14 din O.U.G.nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, numărul maxim de posturi se menţine şi pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 
2017, iar conform art.81 din O.U.G.nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal - bugetare, numărul maxim de 
posturi se revizuieşte anual de către prefect numai în cazul în care numărul maxim de posturi, rezultat ca 
urmare a creşterii numărului de locuitori, este mai mare decât cel stabilit în anul anterior. 
      Așadar, vă rugăm să constatați că pentru orașul Ianca numărul maxim de posturi stabilit de Instituția 
Prefectului pentru anii anteriori a fost de 115, că la emiterea Avizului favorabil nr.51057/2016 am avut 90 
de posturi, iar pentru anul în curs ne-am propus 84 posturi, din care 10 sunt din capitolele bugetare
"Asistenţă socială" şi "Sănătate" care oricum nu intră în calculul numărului maxim de posturi. 
      Prin urmare, v-am rămâne recunoscători dacă ne-ați emite cu celeritate avizul favorabil (până la data 
de 10.02.2016), astfel încât la fundamentarea/adoptarea bugetului local pe anul 2017 să putem aproba și 
organigrama cu statul de funcții, ca anexe la buget, așa cum prevede art.26 alin.(4) din Legea nr.273/2006-
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
      Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, anexăm și documentația care a stat la baza emiterii Avizului 
favorabil nr.51057/2016.

Vă mulțumim pentru colaborare ! 

                                             PRIMARUL ORAŞULUI IANCA 

                                                   Fănel George CHIRIȚĂ 

Nr.10229/11.01.2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL   BRĂILA 

 PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 

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

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



AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 
BUCUREȘTI, STR.MIRCEA VODĂ NR.44, BLOC M.17, 

TRONSONUL III, SECTORUL 3

În conformitate cu:

      - dispozițiile art.23 alin.(5) din Statutul funcționarilor publici, aprobat prin 
Legea nr.188/1999-republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
      - dispozițiile art.10 din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a 
funcțiilor publice, aprobate prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici nr.7660/2006; 
        Vă înaintăm alăturat  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de 
ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului în 
anul 2017, cu rugămintea de a ne comunica în termen eventualele observații, 
astfel încât să poată fi aprobat în ședința Consiliului Local din luna februarie 
2017, ca anexă la bugetul local pe anul în curs.. 

Vă mulțumim pentru colaborare ! 

                             PRIMARUL ORAŞULUI IANCA 

                                   Fănel George CHIRIȚĂ 

Nr.10230/11.01.2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL   BRĂILA 

 PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 

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

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



prxLte,

D irectia Generala Regionald a
Finanlelor Publice - G a lati

Ad m in istrat ia J udelea na a Finanlelor
Publice Br;ila

'ee &ruAF
Str Delfinu u, nr. 1, Br;ila
cP.810210
Te : +40 239 61 99 00
Fax : +40 239 61 99 92
e-mai adm n.brbrludx0l .br@anaf.r

DECIZIA nr.4

din 22 februarie 20'17

privind repartizarea pe unitali administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din laxa pe

valoarea ad;ugatd 9i a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale, pentru anul 20'17 9i a estim;rilor pe anii 2018-2020

9eful Administratiei Judetene a F nanlelor Publice Breila,

Luand in considerare Decizia Directorului general al Directiei Generale Regionale a

Finantelor Publice Galatr, nr.4722 / 03.10.2013, prin care deleagd atribuliile d rectorului general

cetre $eful Administratiej Judelene a Finantelor Publ ce Brdila cu privire la repartizarea pe

unitet administrativ{eritoriale, prin decizie, a sumelor defalcaie din unele venituri ale bugetului

de stat gi a cotelor defalcate din impozltul pe venit,

in baza dispozitiilor referitoare la bugetele locale cuprinse in Legea bugetului de

stat pe anul 2017, nr. 6 I 2017 ,

Avand in vedere referatul inregistrat cu numarul 38.359 din 22 Iebruarle 2017 al

Activitetii de trezorerie Qi contabilitate publicb - Biroul sinteza gi asjstenta elabordrii Si execuliei

bugeteior Iocale,

Pentru respectarea prevederiior Legii nr.54412001 privind liberul acces la informallile de

interes public Ai ale Hotdrarii Guvernului ff. 1231 2002 privind aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 5441 2001, in mod special pentru respectarea plincipiului

transparentei,

in baza competentelor lega e,

Emite lrrm;toarea



DECIZIE:

Art.l Se aprobd potrivit anexei nr. 1, repartizarea pe unitdli administrativ ieritoriale a

sumei de 241.024 mii lei, reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adaugat5 pentru

finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oragelor gi municipiului Brdila

pentru anul 2017, din care pentru :

- Finanlarea de bazA a unitdlilor de invaFmant

preuniversitar de stat , din care:

- Salarii, sporu ri, indemnizalii $i alte drepturi

salariale in bani stabilite prin lege, precum

$i contributiile aferenie acestora

-Cheltuieli prevezute la a11. 104 alin.2lit.b)-d)

din Legea educatiei nalionale nr.112011

cu modificdrile gi cornpleterile ulterioare

- Sume pentru apllcarea prevederilor Legii nr. 85/2016

- Drepturile asistenlilor personali ai persoanelor cu

handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor

cu handicap grav

Finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu

lernne. carburi 5i combusrib l: petrolieri

- Cdmine pentru persoane varstnice

- Plata stimulentelor educalionale acordate copiilor

din familii defavorizate in scopui stimulerii participdrii

in invAtAmantul pregcolar

- Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale

integrati in invetemantul de masd

- Acordarea suplimentului alimentar

- Alte actiuni

Art. 2 Se aproba repartizarea pe unjtieti administrativ{eritoriale a estimArilor pe anii

2018-2020 reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea addugate pentru finantalea

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oragelor $i municipiului BrAila, potrivit

anexelor nr. 1a, 1b 9i '1c.

180 776 mii lei

164.222 mii lei

16.554 mii lei

646 mii lei

51.39'1 mii lei

1 .819 mii lei

728 mii lei

1.146 mii lei

3.484 mii lei

222 mii lei

812 mii lei



Art. 3 Se aprobd repartizarea pe unitdli administrativieritoriale a surnelor defalcate din

taxa pe valoarea adeugatd pentru echilibrarea bugeteior locale pentru anul 2017 9i estimarile

pe anii 2018-2020, potrivit anexei nr.2.

Art. 4 Se aprobA reparilzarea sumelor reprezentand cota de 18,5 % dln impozltul pe

venit pentru echilibrarea bugetelor locale, ale comunelor, oragelor, municjpiului Qi judetuLui

Brdila, pentru anu 2017 $i estimdrile pe ani 2018-2020, potrivit anexei nr. 3.

Art. 5 Se aprobd repafttzarea pe unitdli administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din

iaxa pe valoarea adaugatd pentru finanlarea invetemantului particular sau confesional acred tat

peniru anul 2017 9i estimdrile pe anii 2018-2020, potrivit anexei nr. 4.

Ad. 6 (1) Biroul sinteza gi asistenta elabordrii gi execuliei bugetelor locale din cadrul

Activltelii trezorerie Si contabilitate publicd , va comunica prezenta deciz e lnstituliei Prefectului,

Consiliului Judetean, unit6tilor administrativ-teritoriale din judetul Brdila 9i [,4inisterulri

DezvoltArli Regionale, Administratlei Publice Qi Fondurilor Europene.

(2) Serviciul pentru tehnologia informatei din cadrul Administraliei Judetene a

Publice Brdila, va publica prezenta decizle pe pagina de internet a Administratiei

Finantelor Publice Brdila.

6 Anexele nr. 1,1a, 1b, 1c,2,3 qi 4facparte integrante din prezenta decjze.

Mihaela (

$EF AD

AVIZAT,

Finanlelor

Judetene a

Art.

Daniela Adriana VASILE

TREZORIER 9EF,

t---
\

Cerasela Dimilriu-a\a _\'--
sEF SERVTC|U JURTDIC,
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Di.eclia Generaln Regiotraln c FinaDtclor Publicc Galati
Adniiristrrti, Judete.ni, Fiurtelor Pxblice Btjila

Repirtizse3 po unitili r.lminislrltn icritori.lc a
$rm.l. detrlcalc din tiu pe rnlorrca adaugrla pent.u e.hiliDnrea bugeielor

penlru .nul2017 !i e mrrilepernii 2018-2020

NR-
CRT.

tiNIl,\1 EI ]\DIllNlSt II\TI\
TERITORIALA

6'19 629 631 645
R!]{t !:s llt DE JOS 692 741 703

3 575 584 586
.1 cIocll,E 579 587 589 601

crREst. 599 609 612 626
DI]DESTI 773 785 748 804
FREC{TEI 243 249 251 254
(;At,BENT] 117 727 729 743
(i Ftl\t ltN E t- u 411 417

l0
lt
l2

tl ,tIlll ali 694
600 610 613 624
555 567 5TA 5E6

I7 fIIR(]I]A \ ODA 640 650 653 667
\IO|II I \'IIRES]J 892 905 908 926

tg R,\covl'l.\ 261 266 266 272
RT\I\I('FJI T] 455 463 461

442 449 451 160
17 l{ostorll 628 638 6.10 652
2-l SALCI,\ TLDOR
21 SCORTARU NOI; 314
25 SILISTEI 330 341
26 STA\C]LTA
21

28 SLTESTI
2t TICHIt,ES T r 412
30

ll TUDOR Vl,,\DIN r{rs( r 475 485 495
:12

995
UI,I\IU 869 EE1

-15 T]NIRF,A 583 592 593
v,\Dti\l 642 696 TOO 719

37 vtcToRla 817 831

-18 542 549 551 561

3') \'IZIRL 1235 1255 1260 1286
t0 725 735 737 751

FALTREI 82 84 86
1390 14Q2 1415

43 INSURATEI 1212 1231 124Q 1268
NtuNtclPt|1, BR,{ ,^ 1 '165 't'184 1189 1214
IOTAL CO}IUNE, OR{SE.

27675 2n126 2n241 2An4T
13337

Suhc rcu*ri2atc prh Ildirerca
Consili!lli Judelcu penlru lrieralc si

.nlinxnltri 6919 7031 7060 7212

,r.. 47,389 ..-..-... 48,16C 4A 351 4S.39t



:i:\tsTEl]l t. M.t: t:.:.t:t f :.u:_icE
Agentia N.tionrlt dc .ldnriristrare Fiscala

Dirtclir Gcnenln Rcgionxtn r Finantelor Publice - cdati
.\dninislrutir Judeteann . Finanrclor Pulrlicc Rt'iih

RcpartizrrersumelorrcpreTcrrrind.oi,dcl8.5%dinimpozi(ulperenitDenlru
cchilib.ir.i bugetelor lo.ile. rle connnelor. or.$clor. mnnicipiului sijudctnlui Brniln

pcntr! anull0ll si csrinn l.p.anii 2018-2020

NR.
CRT.

trNl l,\l IrA ADIIINISTRATI\'-
TERIToRI^I ,\

652
ADRTES'III DE JOS 729 743 748

-l BORDtrI vERDE
CIOCILE

5 CIRESU 639 652
DUDESTI 823 831 838

1 257 261 264 268
756 762 769

9 137
l0 523 527 532 535
ll 693 699 706 712
t2 265 2AT 2TA 273
I-1 282 285 284 292
t.t 722 72n

634
II.\IlNr_Nl 610
}I]RCI]I11)D,\ 675
fl()!lL.\ tIRESll s40 96s

l9
20 Rt\l\lctrLU 490 494
2i 467 475 479
')') ROStOIU 663 668 674 680
23 S:\LCIA TLDOR 675 680 686 691

349 352
25 sIt t5'f}r\ 342 347 351
26 796 803 810
21 616 621
28 1420 1428 1037 10:15
29 TT(:HII ISTI 44) 149

210 212 214 216
TLDOR YI.TD]l'IIRISCI] 502 506 511 516

TT2 780 7AT 795
'tL,r'F.s fl 1006 1QIT 1Q27 1Q3T
ui_i\It; 9r6 924 932 939

35 U\TItEA 615 620 626 63'1

36 \ADENI 719 729 738 749
l? \'ICTORIA

576
l9 v tz lt i r303 1315 1328 r341
10 765 771 TT8 T81
.ll 89

1132 1458 1479 1507
INSURA'I T,I 1278 1293 1347 132)
NIL:NICIPILIi- BR,\ I!,A 1229 1242 1253 1266
fOIIL CO}IU\E, OR{SE.

29.200 29.492 29.784 30.076
co\s. JtiDL r Ir.\N 13500 13635 13774 13905

Sume reparliz!lc prnr Iiolnrnrer
Consiiiulni Jtrdeje"n penftu xFioaic si

cofinxntnri 7300 7373 7519
IOTA-L'JUDET . .,50.000 ..5n.50n 51.00c 5't.50c
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