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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 27 august 2020, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Mircea Mircescu.
De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum și domnul secretar general
Alexandru Sterian-care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.
Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
anunțul cu proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului (exclusiv proiectul de hotărâre nr.67
propus a fi adoptat în regim de urgență), au fost afişate din timp la sediul consiliului local şi publicate pe pagina
proprie de internet-secțiunea Monitorul Oficial Local, asupra cărora nu s-au înregistrat până la această dată
sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.
În conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din data de 23.07.2020,
13.08.2020 și 18.08.2020 au fost puse la dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de
25.08.2020, precum și în aplicația https://web.whatsapp.com, pentru a lua la cunoștință de conținutul acestora,
fiind acum supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate, fără obiecții. Urmează ca procesele verbale, astfel
aprobate, să fie afișate la sediul consiliului local și publicate pe pagina proprie de internet.
Potrivit prevederilor art.123 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, respectiv ale art.1
alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local al Oraşului Ianca, domnul consilier local George Sterpu, care a fost ales la ședința din data de
13.08.2020 preşedinte de şedinţă pentru luna iulie, a preluat din acest moment și conducerea ședinței de astăzi.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.366/18.08.2020, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.16390/18.08.
2020, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, pentru care domnul primar a
mai propune completarea cu Proiectul de hotărâre nr.67 care să fie adoptat în regim de urgență, având și
motivația/justificarea în acest sens. Cu această completare, ordinea de zi supusă la vot și aprobată în
unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre nr.65 privind trecerea din domeniul public al orașului în domeniul privat al acestuia a
terenului în suprafață de 217 mp, cu numărul cadastral 79521, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.3, cvartal 20,
parcela 887, lot 2, precum și punerea lui la dispoziția comisiei locale de fond funciar în vederea reconstituirii
dreptului de proprietate privată pe vechiul amplasament, potrivit legii;
2.-Proiect de hotărâre nr.66 privind rectificarea bugetului local și ale unităților de învățământ pe anul în curs;
3.-Proiect de hotărâre nr.67 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul anului
2020, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în Orașul Ianca, Județul Brăila››;
4.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate,
inclusiv cel propus spre completare, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora.
Dat fiind faptul că nu au fost obiecții, sugestii sau alte propuneri pentru completări sau modificări,
președintele de ședință a supus pe rând la vot fiecare proiect de hotărâre, toate fiind aprobate în unanimitate
de voturi.
Cum nici la punctul Diverse nu au fost solicitări de luări de cuvânt, președintele de ședință a declarat închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 27 august 2020, drept pentru care s-a
întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
George STERPU

SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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ANUNȚ
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința publicului că la ședința ordinară a
Consiliului local al orașului Ianca din data de 27 august 2020, ora 1500, care se va organiza și desfășura la Casa de cultură,
vor fi supuse spre dezbatere și aprobare:
►Proiectul de hotărâre nr.65 privind trecerea din domeniul public al orașului în domeniul privat al acestuia a terenului în
suprafață de 217 mp, cu numărul cadastral 79521, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.3, cvartal 20, parcela 887, lot 2, precum
și punerea lui la dispoziția comisiei locale de fond funciar în vederea reconstituirii dreptului de proprietate privată pe vechiul
amplasament, potrivit legii;
►Proiectul de hotărâre nr.66 privind rectificarea bugetului local și ale unităților de învățământ pe anul în curs;
Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula și transmite în format electronic propuneri, sugestii sau opinii cu privire
la aceste proiecte de hotărâri, la adresele: primaria.ianca@yahoo.com sau alexandrusterian2010@yahoo.com, până pe data
de 26 august 2020, ora 1600;
Prezentăm în continuare proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale primarului, cu precizarea că celelalte
documente aferente pot fi consultate pe pagina proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local-Proiecte
de hotărâri, precum și la secțiunea Monitorul Oficial Local:
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.65
din 27 august 2020
privind: trecerea din domeniul public al orașului în domeniul privat al acestuia a terenului în suprafață de 217 mp, cu numărul
cadastral 79521, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.3, cvartal 20, parcela 887, lot 2, precum și punerea lui la dispoziția comisiei
locale de fond funciar în vederea reconstituirii dreptului de proprietate privată pe vechiul amplasament, potrivit legii.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 august 2020;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.27/26.03.2020 privind propunerea de trecere a terenului în suprafață de 217 mp din
domeniul public al Județului Brăila în domeniul public al Orașului Ianca, adoptată ca urmare adresei nr.2268/04.02.2020 a
Consiliului Județean Brăila, prin care s-au propus etapele de urmat în scopul soluționării cererii domnului Pârlog Virgil pentru
intrarea în posesie a terenului care se regăsește în incinta stației de tratare a apei din orașul Ianca și pentru care s-a emis
Titlul de proprietate nr.0314-2767/10.03.2000;
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.126/28.05.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, în sensul diminuării cu 217 mp a suprafeței de
teren aferentă stației de tratare a apei din orașul Ianca, în același scop menționat anterior;
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.179/30.07.2020 privind aprobarea propunerii de dezmembrare în două loturi a
terenului în suprafață de 5.376 mp, aferent stației de tratare a apei din orașul Ianca, precum și transmiterea din domeniul public
al județului Brăila în domeniul public al orașului Ianca a lotului nr.2 în suprafață de 217 mp;
►dispozițiile art.11 alin.(2^1) din Legea fondului funciar nr.18/1991-republicată, cu modificările și completările ulterioare,
coroborate cu dispozițiile art.III-alin.(1) lit.a)-paragraf (ii) și alin.(2^3) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea
Legii fondului funciar nr.18/1991;
►referatul de aprobare al primarului, raportul comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor, precum şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a) și art.361 alin.(2) din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă trecerea din domeniul public al orașului Ianca în domeniul privat al acestuia a terenului intravilan în
suprafață de 217 mp, având numărul cadastral 79521, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.3, cvartal 20, parcela 887, lot 2,
identificat prin planul de situație anexat ca parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Se aprobă punerea la dispoziția comisiei locale de fond funciar a terenului prevăzut la art.1, în vederea întregirii
suprafeței reconstituite și punerii în posesie a domnului Pârlog Virgil pe vechiul amplasament, pentru care s-a emis Titlul de
proprietate nr.0314-2767/ 10.03.2000.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului și comisia locală de fond funciar, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării terenului de către Compania de Utilități Publice «Dunărea» Brăila și încheierii
procesului verbal de predare-primire.
Art.4.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor și persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în
Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
Fănel George CHIRIŢĂ
Alexandru STERIAN
REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă - Primarul Oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:
trecerea din domeniul public al orașului în domeniul privat al acestuia a terenului în suprafață de 217 mp, cu numărul
cadastral 79521, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.3, cvartal 20, parcela 887, lot 2, precum și punerea lui la dispoziția
comisiei locale de fond funciar în vederea reconstituirii dreptului de proprietate privată pe vechiul amplasament,
potrivit legii.
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 favorabil 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:
La data promovării și adoptării Hotărârii Consiliului Local nr.27/26.03.2020 privind propunerea de trecere a terenului în
suprafață de 217 mp din domeniul public al Județului Brăila în domeniul public al Orașului Ianca, adoptată ca urmare adresei
nr.2268/04.02.2020 a Consiliului Județean Brăila, prin care s-au propus etapele de urmat în scopul soluționării cererii domnului
Pârlog Virgil, pentru intrarea în posesia terenului care se regăsește în incinta stației de tratare a apei din orașul Ianca și pentru
care s-a emis Titlul de proprietate nr.0314-2767/10.03.2000, am arătat pe larg, atât eu cât și comisia locală de fond funciar,
situația de fapt și de drept a acestui teren;
Acum, după cum puteți consta s-a ajuns la etapa finală a demersurilor pentru soluționarea favorabilă a nenumăratelor
petiții ale proprietarului de drept, ca urmare a adoptării hotărârilor Consiliul Județean Brăila nr.126/28.05.2020 și
nr.179/30.07.2020 necesare eliberării și punerii la dispoziție a terenului;
Prin urmare, vă rog să fiţi de acord și cu adoptarea acestei hotărâri astfel încât să punem capăt zbaterilor domnului Pârlog
Virgil, următorul și ultimul pas fiind întocmirea procesul verbal de predare-primire a terenului, precedat de mutarea gardului de
către Compania de Utilități Publice «Dunărea» Brăila în administrarea căreia se află stația de tratare a apei din orașul nostru,
inclusiv acel teren.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
H O T Ă R Â R E A Nr.66
din 27 august 2020
privind: rectificarea bugetului local și ale unităților de învățământ pe anul în curs.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 august 2020;
Având în vedere:
►dispozițiile art.12 din H.G.nr.578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a
alegerilor locale din anul 2020, potrivit cărora din bugetul local trebuie finanțate anumite cheltuieli materiale și de personal, fapt
care nu a fost avut în vedere la fundamentarea și aprobarea bugetului local pe anul în curs;
►adresa nr.1726/18.08.2020 a Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca, prin care se solicită rectificarea pozitivă a
bugetului liceului, ca urmare a realizării de venituri suplimentare din autofinanțare/ sponsorizări față de cele prognozate la
începutul anului;
►Decizia nr.7/21.08.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, privind repartizarea pe localități a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru anul 2020, aprobate prin O.U.G.nr.135/2020, potrivit căreia orașului Ianca i-a
fost alocată o sumă suplimentară pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale înscriși în învățământul
de masă;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar cu soluțiile de rectificare a bugetului local, precum și
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
►dispoziţiile art.19 alin.(2) din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Bugetul local pe anul în curs aprobat prin H.C.L.nr.9/2020, se rectifică după cum urmează:
a) se diminuează cu suma de 30.000 lei cheltuielile din capitolul 67.02.03.3020.30.30-cultură, recreere și religie și se
majorează cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul alte servicii publice
generale, în vederea pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020, repartizată după cum urmează:
a^1) indemnizații, conform clasificației bugetare 54.02.50.10.01.12.............................7.500 lei;
a^2) materiale și prestări servicii, conform clasificației bugetare 54.02.50.20.01.09...19.000 lei;
a^3) deplasări, conform clasificației bugetare 54.02.50.20.06.01.................................3.500 lei;
b) se majorează cu suma de 118.000 lei veniturile bugetului local în capitolul 11.02.02-sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local și cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 6502505702ajutoare sociale în domeniul învățământului, sumă rezultată din următoarele influențe bugetare:
b^1 + 123.000 lei la cheltuielile din capitolul 57.02.01-ajutoare sociale în numerar, pentru finanțarea drepturilor copiilor cu
cerințe educaționale speciale înscriși în învățământul de masă;
b^2 - 5.000 lei la cheltuielile din capitolul 57.02.03-tichete sociale pentru grădiniță.
Art.2.-(1) Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul în curs, aprobat prin H.C.L.nr.9/2020, se rectifică
după cum urmează:
a) se majorează cu suma de 23.000 lei veniturile activității de autofinanțare, ca urmare a contractului de sponsorizare
încheiat cu OMV Petrom S.A., conform clasificației bugetare 37.10.01;
b) se majorează cu suma de 23.000 lei cheltuielile pentru învățământul secundar superior, conform clasificației bugetare
65.10.04.02.
(2) Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca, rectificat potrivit alin.(1), este prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.-Din suma de 123.000 lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, 87.800 lei se alocă
Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› și 35.200 lei Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu››.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae
Oncescu››, prin serviciile de specialitate din subordine.
Art.5.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor și persoanelor interesate și transmisă spre publicare în
Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/ 2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
Fănel George CHIRIŢĂ
Alexandru STERIAN
REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă - Primarul Oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:
rectificarea bugetului local și al Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul în curs.
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 favorabil 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 H.G.nr.578/2020 pentru stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din
anul 2020, s-a prevăzut obligativitatea finanțării din bugetul local a unor cheltuieli materiale și de personal, fapt care nu a fost
avut în vedere la fundamentarea și aprobarea bugetului local pe anul în curs. Soluția de rectificare a bugetului local în acest
scop se regăsește în raportul serviciului financiar-contabil;
După care, prin adresa nr.1726/18.08.2020, Liceul Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca ne-a solicitat rectificarea pozitivă
a bugetului liceului, ca urmare a realizării de venituri suplimentare din autofinanțare față de cele prognozate la începutul anului,
în concret cu suma de 23 mii lei încasată dintr-un contract de sponsorizare încheiat cu OMV Petrom S.A., cu implicații pozitive
și asupra bugetului local;
În fine, prin Decizia nr.7/21.08.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila s-a repartizat pe localități sumele
defalcate din T.V.A. pentru anul 2020, aprobate prin O.U.G.nr.135/2020, iar orașului Ianca i-a fost alocată o sumă suplimentară
pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale înscriși în învățământul de masă;
Acestea sunt motivele care conduc la necesitatea rectificării celor două bugete, astfel că vă rog să fiți de acord cu adoptarea
hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
NOTĂ:-Prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 21 august 2020 și publicat pe pagina proprie de
internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local-Anunțuri Proiecte de Hotărâri;

