ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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

COMISIA LOCALĂ
D I S DE
P OFOND
Z I Ţ IFUNCIAR
A Nr.242PRIMAPRIMA
din 17 martie 2020
privind: convocarea Consiliului Local Ianca în şedinţă ordinară pe data de 26 martie 2020.
Primarul oraşului Ianca,
judeţul Brăila;
PRIMĂRIA
ORAŞULUI IANCA
În conformitate cu:
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►prevederile art.34 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Nr.54/31.08.2016;
Având în vedere:
►măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă, prevăzute în Anexa nr.1 la Decretul
Președintelui României nr.195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul
României, potrivit cărora, pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice
centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât
posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de
comunicare;
►necesitatea soluționării unor cereri prin adoptarea hotărârilor consiliului local cu impact
economic, social și de mediu local și nu numai, dar cu utilizarea mijloacelor electronice de
comunicare pentru a respecta planul de continuitate la nivelul administrației publice locale;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 26
martie 2020, ora 1500 , care se va organiza și desfășura în format electronic, având
următorul proiect al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind închirierea pe durată determinată a unor terenuri din
domeniul privat al orașului Ianca, administrate de consiliul local, Societății Comerciale OMV
Petrom S.A.- E&P Moldova, în vederea realizării proiectelor ‹‹Lucrări de suprafață, foraj
echipare de suprafață și conductă amestec la Sondele 705, 706 și 707 Oprișenești››;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism;
2.-Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit pe toată
durata de existență a capacităților energetice, asupra unor terenuri din domeniul public
administrat de consiliul local, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice
Muntenia Nord-Sucursala Brăila, pentru alimentarea cu energie electrică a unor locuri de
consum din U.A.T.Oraș Ianca;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism;
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3.-Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui teren din
domeniul public al orașului, administrat de consiliul local, Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor în vederea amplasării unei Stații automate de monitorizare a calității aerului;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism;
4.-Proiect de hotărâre privind propunerea de trecere din domeniul public al Județului
Brăila în domeniul public și, ulterior, în domeniul privat al Orașului Ianca a terenului intravilan
în suprafață de 217 mp, în vederea soluționării unei cereri pentru reconstituirea dreptului de
proprietate.
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: comisia locală de fond funciar;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la
nivelul anului 2020, pentru rest lucrări de executat la obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea
rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, după finalizarea
procedurilor de achiziţie publică.
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2; rapoarte: serviciile de urbanism
și contabilitate;
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului local pe anul
2019;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil;
7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului
Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2019;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: Liceul ‹‹Constantin
Angelescu››;
8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului
Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2019;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: Liceul ‹‹Nicolae Oncescu››;
9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2019;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: Direcția Serviciilor Publice;
10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de
Asistență Medico Socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2019;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: U.A.M.S;
11.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare,
umane și materiale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în anul 2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: Serviciul Voluntar pentru
Situații de Urgență;
12.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
pe linia situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: Serviciul Voluntar pentru
Situații de Urgență;
13.-Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității de
înregistrare la zi a datelor din Registrul Agricol la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, începând cu anul
2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport comun: Secretar General și
Compartimentul Registrul Agricol;
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14.-Proiect de hotărâre privind modificarea Normelor de gospodărire pentru asigurarea
unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul administrativ al oraşului, stabilirea faptelor care
constituie contravenţii, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local Nr.49/31.07.2014;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: Poliția Locală;
15.-Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale
acordate la nivelul orașului Ianca în anul 2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: Direcția de asistență socială;
16.-Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor făcute bugetului local pe anul în
curs prin Dispoziția primarului nr.241/17.03.2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil;
17.-Raport cu privire la situația asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la
nivelul U.A.T. Oraș Ianca în anul 2019; -prezintă: Secretarul General al Orașului Ianca;
18.-Raport privind starea economică, socială și mediu a orașului lanca în anul 2019;
-prezintă: Primarul Orașului Ianca;
19.-Diverse, cu punct distinct analiza cererilor pentru închirierea unor suprafețe de
pășune în satele Plopu și Târlele-Filiu.
Art.2.-(1) Având în vedere starea de urgență instituită prin Decretul Președintelui
României nr.195/16.03.2020, proiectele de hotărâri, referatele de aprobare, rapoartele
compartimentelor de specialitate și celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor
locali și invitaților prin poșta electronică.
(2) Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente
asupra proiectelor de hotărâri, precum și asupra rapoartelor de la punctele nr.17 și 18 de pe
ordinea de zi, respectiv asupra cererilor de la punctul Diverse, la secretarul general al
orașului Ianca, până pe data de 23.03.2020, ora 1600, în format electronic pe adresa
alexandrusterian2010@yahoo.com sau pe adresa primaria.ianca@yahoo.com.
Art.3.-(1) Președinții comisiilor de specialitate vor organiza și desfășura ședințele pentru
avizarea proiectelor de hotărâri și a celorlalte materiale înscrise pe ordinea de zi până pe
data de 24 martie 2020, într-o formă pusă de comun acord cu membrii comisiilor care să evite
contactul direct și cu păstrarea distanței de siguranță.
(2) În vederea exprimării și transmiterii votului în format electronic, atât în cadrul comisiilor
de specialitate pentru emiterea avizelor, cât și în ziua plenului ședinței pentru adoptarea
hotărârilor consiliului local, prin grija secretarului general al orașului se va transmite în format
electronic tuturor consilierilor locali modelul scris de exercitare a votului.
Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet-la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
P R I M A R,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

Dispoziția nr.242/17.03.2020
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ROMÂNIA
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COMISIA LOCALĂ
DEOFOND
DISP
Z I Ţ I FUNCIAR
A Nr.241 PRIMAPRIMA
din 17 martie 2020

privind: modificarea bugetului local pe anul în curs ca urmare alocării unei sume
suplimentare de la bugetul de stat, pentru aplicarea imediată a măsurilor prevăzute de
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Decretul Președintelui României
nr.195/16.03.2020
privind
instituirea stării de urgență pe
teritoriul României, precum și pentru punerea în aplicare a H.C.L.nr.73/2019 privind
cumpărarea unui teren intravilan.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
►raportul nr.12174/13.03.2020 al șefului serviciului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, potrivit căruia s-a primit suplimentar de la bugetul de
stat suma de 300 lei cu titlu de subvenție pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne,
cărbuni și combustibil petrolier, fapt ce impune modificarea bugetului local pentru utilizarea
imediată a sumei în scopul în care a fost alocată;
►raportul nr.12268/17.03.2020 al șefului serviciului financiar contabil privind
necesitatea modificării bugetului local pentru aplicarea imediată a măsurilor prevăzute de
Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României, precum și pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.73/
2019 privind cumpărarea unui teren intravilan;
►dispoziţiile art.25 din Hotărârea Consiliului Local nr.9/14.02.2020 pentru aprobarea
bugetului oraşului Ianca pe anul în curs, potrivit cărora în intervalul dintre şedinţele
consiliului local primarul, în calitate de ordonator principal de credite, a fost împuternicit 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 prezentării modificărilor spre validare consiliului local;
►dispozițiile art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.c) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-(1) Bugetul local pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.9/
14.02.2020, se modifică după cum urmează:
a.-se majorează cu suma de 300 lei veniturile bugetului local prevăzute în capitolul
subvenții pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier, conform
clasificației bugetare 422A34;
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b.-se majorează cu suma de 300 lei cheltuielile bugetului local prevăzute în capitolul
682A1501570201-ajutor social în numerar;
c.-se diminuează cu suma de 27.000 lei cheltuielile bugetului local prevăzute în capitolul
autorități publice-cheltuieli materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, conform
clasificației bugetare 51020103200109;
d.-se diminuează cu suma de 23.000 lei cheltuielile bugetului local prevăzute în capitolul
transporturi - străzi, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, conform clasificației
bugetare 84020303200109;
e.-se majorează cu suma de 50.000 lei cheltuielile prevăzute în capitolul protecție civilă și
protecție contra incendiilor, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, conform
clasificației bugetare 610205200109.
(2) Până la validarea de către consiliul local a modificărilor făcute bugetului local prin
prezenta dispoziție, urgențele vor fi achitate din capitolul autorități publice materiale și
prestări servicii cu caracter funcțional conform clasificației bugetare 51020103200109.
Art.2.-Finanțarea cheltuielilor pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local
nr.73/31.10.2019 privind cumpărarea imobilului format din cota de 1/3 din suprafața de
1.304 mp teren liber de construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei,
cvartal 16, parcela 631, înscris în Cartea Funciară nr.76051, în scopul extinderii serei pentru
producerea răsadurilor de flori de către Direcția Serviciilor Publice din subordinea Consiliului
Local, se face din capitolul 51020103710101-autorități publice.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează şeful serviciului
financiar contabil, care va opera modificările în bugetul local și îl va înainta spre avizare
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila în termen de 5 zile de la data prezentei
dispoziții.
Art.4.-Modificările bugetului local pe anul în curs, potrivit prevederilor art.1-3, vor fi
supuse validării consiliului local la şedinţă ordinară a acestuia din data de 26 martie 2020.
Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet-la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
P R I M A R,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

Dispoziția nr.241/17.03.2020
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR
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Nr.12363/19.03.2020

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

COMISIA LOCALĂ DE FOND
PRIMAPRIMA
C Ă T RFUNCIAR
E,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA

PROPUNERE
pentru completarea
PRIMĂRIA
ordinii de ziORAŞULUI
a ședinței ordinare
IANCA
din data de 26.03.2020.
Având în vedere adresa nr.4889/03.03.2020-Solicitarea de clarificare 7 a Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud-Est, potrivit căreia s-a intrat în etapa precontractuală și că trebuie
completată documentația cu anumite acte, printre care și hotărârile consiliului local pentru aprobarea
proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială
a comunităților defavorizate», precum și a noilor cheltuieli aferente, ca urmare a influențelor
O.U.G.nr.114/2018-cu modificările și completările ulterioare;
Vă rog să fiți de acord cu înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de
26.03.2020 și adoptarea în regim de urgență a următoarelor proiecte de hotărâri:
1.-Proiectul de hotărâre nr.40 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a influenței O.U.G. nr.114/2018,
pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului
Ianca, județul Brăila››, Componenta A a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru
revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate»;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2; raport: compartimentul de proiecte cu
finanțare nerambursabilă;
2.-Proiectul de hotărâre nr.41 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a influenței O.U.G. nr.114/2018,
pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul
Brăila››, Componenta B a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate»;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2; raport: compartimentul de proiecte cu
finanțare nerambursabilă;
3.-Proiectul de hotărâre nr.42 privind aprobarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului
Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», precum și a
cheltuielilor aferente;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2; raport: compartimentul de proiecte cu
finanțare nerambursabilă;
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
C Ă T R E,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

PROPUNERE
pentru completarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.03.2020.
Având în vedere:
►dispozițiile art.V din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.29/21.03.2020 privind
unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, potrivit cărora s-a prorogat până la data de 30
iunie inclusiv termenul prevăzut la art.462, art.467 şi la art.472 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata primei rate a impozitului
pe clădiri, teren și mijloace de transport, precum și pentru acordarea bonificaţiei de până la
10% în cazul plății cu anticipaţie a întregului impozit pe clădiri, teren și mijloace de transport
datorat bugetului local pe anul în curs;
► dispozițiile art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.32/25.04.2019 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, potrivit cărora bonificația de 10% se acordă
pentru plata până la data de 31 martie 2020 a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de
transport datorat pentru întregul an de către persoanele fizice și persoanele juridice, fapt ce
reclamă punerea în acord cu noile prevederi legale în domeniu;
Vă rog să fiți de acord cu înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de
26.03.2020 și adoptarea în regim de urgență a Proiectul de hotărâre nr.43 pentru
modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.32/25.04.2019 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pentru anul în curs, în scopul menținerii până la data de 30 iunie
2020 a bonificației de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren și mijloace
de transport;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.2 și 3; raport: secretar general;
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395
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PROIECT
H O T DE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.24 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 26 martie 2020
privind: închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al orașului Ianca,
administrate de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A. Upstream - E&P
Moldova, în vederea realizării
proiectelor ‹‹Lucrări
de suprafață,
foraj echipare de suprafață
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
și conductă amestec la Sondele 705, 706 și 707 Oprișenești››;
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere:
►adresele nr.625 și 626/05.02.2020 ale OMV Petrom S.A. Upstream - Asset Moldova,
prin care se solicită închirierea unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca administrate
de consiliul local, în vederea realizării proiectelor ‹‹Lucrări de suprafață, foraj echipare de
suprafață și conductă amestec la Sondele 705, 706 și 707 Oprișenești››;
►Hotărârea Guvernului României nr.903/2004 privind aprobarea acordurilor de
concesiune a unor perimetre de exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională
pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului ‹‹Petrom›› - S.A. Bucureşti, unde
la anexa 92 se află şi perimetrul Oprişeneşti, la care termenul de exploatare a fost prelungit
prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, potrivit scrisorii nr.2000176/29.02.2012 a Agenţiei
Naţionale pentru Resurse Minerale;
►dispoziţiile art.6 lit.c) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările ulterioare,
coroborate cu prevederile art.755 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru cu
planurile de situaţie ale terenurilor, caietul de sarcini și studiul de oportunitate, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat
al oraşului Ianca, administrat de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A.
Upstream - Asset Moldova în vederea realizării proiectelor ‹‹Lucrări de suprafață, foraj
echipare de suprafață și conductă amestec la Sondele 705, 706 și 707 Oprișenești››, după
cum urmează:
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a)-teren în suprafață de 4.779 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 147,
pentru traseul conductei colectoare de amestec a Sondelor 705 și 706 Oprișenești;
b)-teren în suprafață de 1.585,53 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 163,
pentru traseul conductei colectoare a Sondei 707 Oprișenești;
(2)-Terenurile prevăzute la alin.(1) se închiriază pe o perioadă de 2 ani, cu o chirie de
3,661 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren, care se plătesc anticipat la încheierea
contractelor de închiriere.
(3) Cheltuielile ocazionate de aducerea terenurilor la forma inițială la sfârşitul perioadei
de închiriere, cad în sarcina Societății Comerciale OMV Petrom S.A. Upstream - E&P
Moldova.
Art.2.-Se instituie un drept de servitute asupra drumului de exploatare agricolă pentru
accesul chiriașului la Sondele 705 și 706.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
şi serviciile de urbanism şi financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi 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 Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L.Nr.24/26.03.2020

Pagina 2 din 2

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
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: închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al
orașului Ianca, administrate de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A.
Upstream - E&P Moldova, în vederea realizării proiectelor ‹‹Lucrări de suprafață, foraj
echipare de suprafață și conductă amestec la Sondele 705, 706 și 707 Oprișenești››;
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 adresele nr.625 și 626/05.02.2020, OMV Petrom S.A. Upstream - Asset Moldova a solicitat
utilizarea unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca, administrate de consiliul local, în
vederea realizării proiectelor ‹‹Lucrări de suprafață, foraj echipare de suprafață și conductă amestec
la Sondele 705, 706 și 707 Oprișenești››;
Așa cum am mai precizat de fiecare dată în situații similare, instituirea dreptului de folosință
asupra acestor terenuri nu se poate face însă cu titlu gratuit, ci cu plata unei chirii/rente pe toată
durata operațiunilor petroliere, stabilită prin negociere între operator și proprietar, iar în cazul de față
propunem respectarea ultimei majorări negociate a prețului pentru anul 2019, respectiv de 3,50 lei/
mp/an aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.21/28.03.2019 cu ocazia promovării proiectului
‹‹Conductă transport gaze Parc 4 Oprișenești-SRM Oprișenești››, indexată cu rata inflației din anul
2019 de 4,6%, adică 3,661 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren, cu plata anticipată a acestora
la încheierea contractelor de închiriere;
Închirierea terenurilor este permisă concesionarilor de perimetre petroliere potrivit art.6 din Legea
petrolului nr.238/2004, iar S.C. OMV Petrom S.A. este concesionarul perimetrului Oprişeneşti
prevăzut în anexa 92 la H.G.nr.903/2004, pentru care termenul de exploatare a fost prelungit prin
H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, așa cum rezultă și din scrisoarea nr.2000176/29.02.2012 a
Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
Cu precizarea că toate cheltuielile ocazionate de aducerea terenurilor la starea inițială la sfârşitul
perioadei de închiriere cad în sarcina S.C.OMV Petrom S.A., vă rog să fiţi de acord cu adoptarea
hotărârii în forma propusă pentru ca aceste investiții să poată fi realizate la termenul stabilit de
investitor, devenind astfel și o sursă suplimentară de venituri la bugetul local.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

CAIET DE SARCINI
privind inchirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al orașului
1.Informaţii generale privind obiectul inchirierii:
1.1. Obiectul inchirierii îl constituie .
-teren extravilan din domeniul privat în suprafață de 4779 mp necesar amenajare conductă colectoare Sonda
705 și 706 Oprișenești situat în extravilanul satului Oprișenești T 147,P 1008;
- teren extravilan din domeniul privat în suprafață de 1585,53 mp necesar amenajare conductă colectoare
Sonda 707 Oprișenești situat în extravilanul satului Oprișenești T 163;
1.2. Destinaţia terenului -teren extravilan arabil și drum exploatare;
1.3. Condiţii de exploatare a terenului .
Chiriasul este obligat să realizeze obiectivul propus
1.4. Chiriasul este obligat să-şi întreţină în bune condiţii imobilele, pe toată durata desfăşurării inchirierii;
1.5. Este interzisă subinchirierea terenului;
1.6. Durata inchirierii este de 2 de ani.
1.7. Chiria este de 3,661 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren, care se plătesc anticipat la încheierea

contractelor de închiriere.

2.Condiţii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele
2.1. Perioada de valabilitate a ofertei:3. Condiţii generale ale inchirierii
3.1 Terenul are destinaţia arabil și drum exploatare, şi va fi folosit în scopul pentru care a fost inchiriat.
3.2 Chiriasul va respecta normele de protecţie a mediului impuse de legile în vigoare.
3.3 Terenul inchiriat va fi folosit în regim de continuitate şi permanenţă pentru scopul în care a fost inchiriat,
eventualele schimbări de destinaţie nu sunt permise,decât prin hotărârea consiliului local.
3.4 Terenul inchiriat nu va putea fi subinchiriat.
3.6 Terenul se inchiriaza pe perioada de 2 de ani, in conformitate cu hotarârea consiliului local de aprobare a
inchirierii.
4. Caracteristicile investiţiei
4.1. Investiţia se va realiza in conformitatea cu documentația tehnică și în termenul prevăzut în Autorizația de
construire.
5. Încetarea inchirierii
5.1 Încetarea inchirierii prin expirarea duratei
5.1.1 La termenul de încetare a inchirierii, chiriasul are obligaţia de a aduce terenul la forma inițială și de a preda
terenul ce a făcut obiectul contractului.
5.1.2 Chiriasul va prezenta dovada aducerii la forma inițială,iar între proprietar şi chirias, se va întocmi un proces
verbal de predare a terenului.
5.2 Încetarea inchirierii prin răscumpărare
5.2.1 Pentru cazurile de interes public.Cazul de interes public se probează prin acte autentice emise de autoritatea
orăşenească sau prin Hotărâre a Guvernului/Consiliului Judeţean.
5.3 Încetarea contractului prin retragere
5.3.1 Inchirierea se retrage şi contractul se reziliază în situaţia în care chiriasul nu respectă obligaţiile asumate prin
contract, constatarea făcându-se de organele de control autorizate.
5.3.2 Inchirierea se retrage şi în cazul în care chiriasul nu a început execuţia lucrărilor in termen de 1 an de la data
inchirierii.
5.3.3 Proprietarul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale chiriasului, cu precizarea
cauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera de plin drept, la expirarea unei perioade de 30 zile de la
notificare, dacă chiriasul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în acest interval.
5.4 Încetarea inchirierii prin renunţare
5.4.1 Chiriasul poate renunţa la inchiriere în cazul în care din cauze obiective, justificate, apare imposibilitatea
exploatării acestuia şi numai după verificarea celor semnalate.
5.4.2 Forţa majoră exonerează de răspundere ambele parţi. În cazul in care durează mai mult de un an, proprietarul
îşi rezervă dreptul de denunţare unilaterală a contractului.

6. Soluţionarea litigiilor
Litigiile de orice fel, apărute între părţile contractante în cursul derulării contractului, sunt de competenţa
instanţelor judecătoreşti.
7. Dispoziţii finale
7.1 Drepturile şi îndatoririle parţilor se stabilesc prin contract.
7.2 Chiriasul este obligat de a asigura, pe perioada inchirierii, continuitatea activităţii în scopul căreia a fost
inchiriat terenul.
Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de inchiriere,

PRIMAR,
FANEL GEORGE CHIRITA

SERVICIUL URBANISM CADASTRU,
DOGARESCU MIOARA

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 2/30.01.2020

INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE
INCHIRIERE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENURILOR
1. Prorietar:
Consiliul local oraşului Ianca, str. Calea Brăilei,nr.27, cod fiscal 4874631, tel.0239668178;
2. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de inchiriere:
2.1. Criterii de eligibilitate:
La licitaţia pentru concesionarea terenului poate participa orice persoană juridică sau persoane fizică română sau
străină.
2.2. Modul de prezentare a ofertei:
Ofertele se redactează în limba română.
Ofertele se vor depune în două plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior. Pe plicul exterior se va înscrie doar
data desfăşurării licitaţiei, ora, minutul, ziua, luna şi anul depunerii, obiectul inchirierii şi adresa proprietarului,
fără a se prezenta date cu privire la ofertant.
Pe plicul interior se va înscrie numele, denumirea, adresa exactă a ofertantului şi, în cazul persoanelor juridice, pe
lângă sediu şi adresă, se vor înscrie celelalte date obligatorii stabilite potrivit Legii nr.31/1990, privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În plicul exterior se introduc:
- chitanţa privind taxa de participare la licitaţie, care este în sumă de 100 lei;
- chitanţa cu contravaloarea caietului de sarcini, care este în sumă de 10 lei;
- dovada depunerii garanţiei de participare;
- declaraţia de participare (extrasă din documentaţia de atribuire)
- copie carte de identitate
- certificat constatator emis de O.R.C. original sau copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile;
- certificat de înregistrare ORC, în copie legalizată;
- certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul de stat, original sau copie legalizată, valabil;
- certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul local privind plata taxelor şi impozitelor locale,
original sau copie legalizată, valabil;
În plicul interior se introduce formularul de ofertă cu semnătura în original (extras din documentaţia de atribuire),
completat conform rubricaţiei;
Plicul exterior, conţinând plicul interior, se va sigila şi se va depune la sediul Consiliului local al oraşului Ianca,
pentru care primeşte un număr de înregistrare ce cuprinde minutul, ora, ziua, luna şi anul, prin care face dovada
depunerii ofertei.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.
Proprietarul are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede
posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea
acesteia.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Solicitările de
clarificări se vor face în timp util, astfel încât să nu se depăşească termenele prevăzute în alin. următor.
Concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată,
într-o perioadă de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări; Răspunsul se transmite cu cel
puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Proprietarul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele
interesate care au obţinut, în condiţiile prezentului regulament, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a

nu dezvălui identitatea celui care a solicitat respectivele clarificări.
2.3 Procedura de deschidere a ofertelor:
În ziua de ………..__20… ora _........ la sediul Consiliului Local al oraşului Ianca vor fi prezenţi membrii
comisiei de evaluare.
Deschiderea licitaţiei o face preşedintele comisiei de evaluare care va deschide ofertele şi le va face cunoscute în
sală prin strigare. Anterior deschiderii ofertelor, membrii comisiei de evaluare vor semna declaraţiile de
confidenţialitate. În procesul verbal se va consemna, în partea introductivă a acestuia, faptul că plicurile exterioare
cu ofertele prezentate au fost sau nu intacte, în sensul că sigiliul aplicat pe partea lipită a acestuia nu a fost afectat
prin dezlipire sau altă modalitate de deschidere a acestuia. În urma analizării ofertelor de către comisia de
evaluare,pe baza criteriilor de eligibilitate, se întocmesc procese verbale de evaluare în care se menționează
ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivul excluderii acestora din procedura
de atribuire. La finalul evaluării se va întocmi Raportul procedurii . Rezultatul procedurii va fi comunicat
ofertanților participanți la procedură. Eventualele contestații ale ofertanților declarați necâștigători se depun în
termen de 5 zile calculate începând cu ziua comunicării rezultatului procedurii, la sediul primăriei.
Încheierea contractului de închiriere se face în termen de 20 de zile de la comunicarea rezultatului procedurii,cu
ofertantul declarat câștigător.
.
3.Condiţii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele
3.1. Perioada de valabilitate a ofertei:
Se stabileşte din momentul deschiderii ofertelor şi până în momentul încheierii contractului de inchiriere-40 de
zile.
3.2. Condiţii de retragere a ofertei:
Oferta poate fi retrasă de ofertanţi fără nici o penalizare, dacă retragerea se face în afara perioadei de valabilitate,
până în momentul deschiderii ei. În cazul în care oferta se retrage în perioada de valabilitate se pierde garanţia.
Garanţia se pierde şi în cazul în care după atribuirea contractului de inchiriere, chiriasul nu se prezintă la data şi
locul anunţat pentru încheierea contractului, în acest caz anulându-se şi adjudecarea licitaţiei.
3.3. Condiţii de respingere a ofertei:
a) când preţul oferit este sub cel minim stabilit de proprietar;
b) când nu se face dovada depunerii garanţiei;
c) când o ofertă se depune după termenul de închidere a depunerii ofertelor;
d) când oferta nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate.
3.4. Notificarea către ofertanţi a adjudecării inchirierii:
Notificarea către ofertanţi a atribuirii contractului se face de către organizator, în scris, ocazie cu care se va
transmite şi data când chiriasul se va prezenta pentru încheierea contractului.
3.5 Modul de adjudecare a ofertelor:
Oferta câştigătoare va fi cea care va obține cel mai mare punctaj. În caz de oferte egale se va lua în considerare
criteriul “cel mai mare nivel al chiriei”.
3.6. Contestaţii la modul de desfăşurare şi adjudecare a licitaţiei:
Eventualele contestații ale ofertanților declarați necâștigători se depun în termen de 5 zile calculate începând cu
ziua comunicării rezultatului procedurii, la sediul primăriei.
4. Alte precizări:
4.1.Formularul de ofertă pentru licitaţie fără semnătură în original nu va fi luat în considerare, procedându-se la
respingerea ofertei.
Licitaţia este valabilă numai în cazul prezentării a minim 2 oferte eligibile.
4.2..Componenta comisiei de evaluare a ofertelor:
- Mircescu Mircea - viceprimar – preşedinte
- Lupu Florea– consilier local – membru
- Dogărescu Mioara – şef serviciu urbanism – membru
- Predescu Dorina – consilier juridic – membru
- Ciucă Mioara – consilier economic - secretar

PRIMAR,
FANEL GEORGE CHIRITA

SERV. URBANISM CADSTRU,
DOGARESCU MIOARA

Anexa nr.3 la Instrucțiuni pentru ofertanți

PROPUNERE FINANCIARĂ

Subsemnatul, .........................................................................................
(denumirea firmei şi calitatea reprezentanților legali/numele ofertantului), în conformitate
cu prevederile şi cerințele solicitate oferim pentru închirierea imobilului :……………..
suma de....... …………
LEI/ lună (suma în litere şi în cifre).
Valabilitatea ofertei este de .....................zile.

Data

Ofertant,
Nume, semnatură

Anexa nr.2 la Instrucțiuni pentru ofertanți

DECLARAŢIE
Subsemnatul __________________ cu domiciliul/sediul în______________________
_________________declar pe proprie răspundere că sunt de acord să particip la licitaţia
organizată de Consiliul local al oraşului Ianca, în vederea închirierii terenului în suprafaţă
de ……. mp situat în intravilanul oraşului Ianca,str……….., judeţul Brăila, pentru
realizarea obiectivului…………. în condiţiile stabilite de documentaţia de licitaţie.
1. Subsemnatul, /……………………………………………………………………
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) în calitate de ofertant, declar pe propria
răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații (art. 326 Cod penal), că nu
mă aflu în nici una dintre următoarele situații:
- nu fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, nu mă aflu deja în
stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- Nu sunt în litigiu cu autoritățile administrației publice locale sau cu instituțiile
subordonate;

Semnătura,

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

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

PROIECT
COMISIA LOCALĂ
DE
H O T Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.25 PRIMAPRIMA
din 26 martie 2020
privind: instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit pe toată durata de existență a
capacităților energetice, asupra unor terenuri din domeniul public administrat de consiliul
PRIMĂRIA
IANCAMuntenia Nord-Sucursala
local, în favoarea Societății
de DistribuțieORAŞULUI
a Energiei Electrice
Brăila, pentru alimentarea cu energie electrică a unor locuri de consum din U.A.T.Oraș Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere:
►adresele nr.8052/21.01.2020 și nr.19245/20.02.2020 ale Societății de Distribuție a
Energiei Electrice Muntenia Nord-Sucursala Brăila, prin care se solicită punerea la dispoziție
cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a capacităților energetice, a unor terenuri din
domeniul public administrat de consiliul local pentru realizarea lucrărilor:
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în
orașul Ianca, satul Plopu nr.183››;
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în
orașul Ianca, str.Primăverii nr.136, lot.2››;
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în
orașul Ianca, satul Oprișenești nr.202››;
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în
orașul Ianca, satul Perișoru nr.58A››;
►dispoziţiile art.12 alin.(2) lit.c) și alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor
naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile
art.749 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum
şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a) și alin.(7) lit.s), art.139
alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se instituie dreptul de uz şi servitute cu titlu gratuit pe toată durata de existență a
capacităților energetice, asupra unor terenuri din domeniul public administrat de consiliul
local, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord-Sucursala Brăila
pentru alimentarea cu energie electrică a unor locuri de consum din U.A.T.Oraș Ianca, după
cum urmează:
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a.-suprafața de 1,5 mp pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului
de consum permanent, locuință, situat în orașul Ianca, satul Plopu nr.183, județul Brăila››;
b.-suprafaţa de 9 mp pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului
de consum permanent, locuință, situat în orașul Ianca, str.Primăverii nr.136, lot.2››;
c.-suprafaţa de 0,5 mp pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului
de consum permanent, locuință, situat în orașul Ianca, satul Oprișenești nr.202››;
d.-suprafaţa de 6,9 mp pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului
de consum permanent, locuință, situat în orașul Ianca, satul Perișoru nr.58A››;
Art.2.-Terenurile prevăzute la art.1 sunt identificate potrivit planurilor de încadrare în zonă
și a schemelor de alimentare cu energie electrică anexate avizelor tehnice de racordare,
urmând a fi puse la dispoziția S.D.E.E. Muntenia Nord-Sucursala Brăila pe bază de protocol
încheiat în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3.-(1) În vederea realizării cu celeritate a documentațiilor pentru lucrările de
alimentare cu energie electrică a locurilor de consum din orașul Ianca și satele aparținătoare
Plopu, Perișoru, Oprișenești, Târlele Filiu, Berlești și Gara Ianca, se instituie dreptul de uz şi
servitute cu titlu gratuit pe toată durata de existență a capacităților energetice, asupra
terenurilor din domeniul public sau privat administrat de consiliul local, în favoarea Societății
de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord-Sucursala Brăila.
(2) În acest scop, pentru fiecare lucrare individualizată, se va întocmi protocol de predareprimire/punere la dispoziție a terenului din domeniul public sau privat al orașului, administrat
de consiliul local, către S.D.E.E. Muntenia Nord-Sucursala Brăila pe baza documentației
tehnice aferente fiecărui loc de consum.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi 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 Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L.Nr.25/26.03.2020
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
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: instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit pe
toată durata de existență a capacităților energetice, asupra unor terenuri din domeniul
public administrat de consiliul local, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei
Electrice Muntenia Nord-Sucursala Brăila, pentru alimentarea cu energie electrică a
unor locuri de consum din U.A.T.Oraș Ianca.
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 adresele nr.8052/21.01.2020 și nr.19245/21.01.2020, Societatea de Distribuție a
Energiei Electrice Muntenia Nord-Sucursala Brăila ne-a solicitat punerea la dispoziție, cu titlu
gratuit, pe toată durata de existență a capacităților energetice, a unor terenuri din domeniul
public administrat de consiliul local pentru realizarea lucrărilor:
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în
orașul Ianca, satul Plopu nr.183››;
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în
orașul Ianca, str.Primăverii nr.136, lot.2››;
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în
orașul Ianca, satul Oprișenești nr.202››;
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în
orașul Ianca, satul Perișoru nr.58A››;
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Detaliile lucrărilor sunt prezentate pe larg în Avizele tehnice de racordare anexate, iar
solicitările se întemeiază pe dispoziţiile art.12 din Legea energiei electrice şi a gazelor
naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile
art.749 și următoarele din Codul civil;
Acum, având în vedere cererile similare și multiple ale S.D.E.E. Muntenia Nord-Sucursala
Brăila, precum și dispoziţiile art.12 alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale
nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:
„...exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi
ale unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se
realizează cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei acestora...”

În vederea realizării cu celeritate a documentațiilor pentru lucrările de alimentare cu
energie electrică a locurilor de consum din U.A.T. Oraș Ianca, dar și pentru a se evita
adoptarea numeroaselor hotărâri individuale, propun ca prin această hotărâre să se instituie
dreptul de uz şi servitute cu titlu gratuit pe toată durata de existență a capacităților energetice,
asupra terenurilor din domeniul public sau privat administrat de consiliul local, în favoarea
Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord-Sucursala Brăila, urmând ca
pentru fiecare lucrare individualizată să se încheie protocol de predare-primire/punere la
dispoziție a terenului pe baza documentației tehnice aferente fiecărui loc de consum.
Ca atare, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă pentru ca aceste
lucrări să poată fi realizate în beneficiul gospodăriilor amintite în documentațiile tehnice
anexate.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

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

PROIECT
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.26
din 26 martie 2020
privind: darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui teren din domeniul public al

PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
orașului, administrat de consiliul
local, Ministerului
Mediului,
Apelor și Pădurilor în vederea
amplasării unei Stații automate de monitorizare a calității aerului.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere:
►adresa nr.3021/20.02.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, prin care se
solicită atribuirea în folosință gratuită pe termen limitat a unui teren administrat de consiliul
local în suprafață de 25 mp pentru amplasarea unei Stații de monitorizare a calității aerului;
►dispozițiile art.6 și art.59 alin.(1) lit.k) din O.U.G.nr.195/2019 privind protecţia mediului,
aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
►dispozițiile art.108 lit.d), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.g), alin.(6) lit.a) și
alin.(7) lit.i), art.297 alin.(1) lit.d) și art.349 lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, rapoartele serviciului de urbanism şi financiar
contabil, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 25 ani a unui teren din
domeniul public al orașului administrat de consiliul local, în suprafață de 25 mp-cu o valoare
de inventar de 625,75 lei, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea amplasării unei
Stații automate de monitorizare a calității aerului.
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(2) Terenul prevăzut la alin.(1) se află în incinta Complexului Sportiv «Ștefan Vrăbioru»
din orașul Ianca, str. Stadionului nr.6A, înscris în Cartea Funciară nr.77999 cu Numărul
Cadastral 77999, este evidențiat la poziția nr.188 din Inventarul bunurilor aparținând
domeniului public al orașului, fiind identificat prin planul de amplasament și delimitare anexatca parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-(1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii:
a)-să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa
gratuită;
b)-să prezinte, anual, consiliului local rapoarte privind activitatea de utilitate publică
desfăşurată;
c)-să permită accesul autorităţilor administrației publice locale pentru efectuarea
controlului asupra modului de folosință a terenului;
d)-să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
e)-la încetarea folosinței gratuite să restituie bunul în starea în care l-a primit şi liber de
orice sarcini;
f)-să suporte cheltuielile de întreţinere a terenului, potrivit destinaţiei sale;
(2) Modalităţile de angajare a răspunderii şi sancţiunile aferente vor fi înscrise în
protocolul de predare-primire a terenului, care se va încheia prin grija primarului în termen de
5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi 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 Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L.Nr.26/26.03.2020
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
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: darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui teren
din domeniul public al orașului, administrat de consiliul local, Ministerului Mediului,
Apelor și Pădurilor în vederea amplasării unei Stații automate de monitorizare a calității
aerului.
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 adresa nr.3021/20.02.2020, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila ne-a solicitat
atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 25 ani a unui teren administrat de consiliul
local, în suprafață de 25 mp, pentru amplasarea unei Stații de monitorizare a calității aerului.
Această acțiune a autorității de mediu se înscrie în obligațiile asumate de statul nostru în
fața Uniunii Europene pentru reducerea continuă a poluării aerului, care de altfel este și o
obligație a autorităților administrației publice locale.
Faptul că vom avea o stație de monitorizare a calității aerului în orașul nostru ne va ajuta
enorm în acțiunile/politicile noastre de protejare a mediului începute cu mult timp în urmă,
fiind prima localitate din județ care a închis platformele de gunoi, apoi am înființat stația de
compost gunoi animalier, iar în curând va fi dată în funcțiune și stația de sortare a deșeurilor
menajere-cu depozitare în groapă ecologică, adică vom închide acest ciclu absolut necesar
și obligatoriu, dar extrem de benefic populației.
Faptul că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este o instituție publică, aceasta îi
conferă dreptul de a primi în folosință gratuită bunuri din domeniul public sau privat al orașului
nostru, așa cum prevede art.108 lit.d) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ,
completată prin O.U.G. nr.63/2019;
Prin urmare, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395
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PROIECT
COMISIA LOCALĂ
DE
H O T Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.27 PRIMAPRIMA
din 26 martie 2020
privind: privind propunerea de trecere din domeniul public al Județului Brăila în domeniul public
al Orașului Ianca a terenului intravilan în suprafață de 217 mp, în vederea soluționării unei cereri
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate.
PRIMĂRIA
ORAŞULUI IANCA
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
Având în vedere:
►adresa nr.2268/04.02.2020 a Consiliului Județean Brăila, prin care se propun etapele de
urmat în scopul soluționării cererii domnului Pârlog Virgil pentru intrarea în posesia terenului în
suprafață de 217 mp, 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;
►dispozițiile art.294 alin.(1) și (2) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul comisiei locale de stabilire a dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1
din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Consiliul local al orașului Ianca propune trecerea din domeniul public al Județului
Brăila în domeniul public al Orașului Ianca a terenului intravilan în suprafață de 217 mp, pentru
a fi pus ulterior la dispoziția comisiei locale de fond funciar, potrivit legii, în vederea soluționării
unei cereri privind punerea în posesie a acestui teren.
(2) Terenul prevăzut la alin.(1) se află în incinta stației de tratare a apei din orașul Ianca,
str.Școlii nr.3, înscris în Cartea Funciară nr.74629 cu Numărul Cadastral 5109, fiind identificat
prin planul de situație anexat ca parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi 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 Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
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: privind propunerea de trecere din domeniul public al Județului Brăila în domeniul
public al Orașului Ianca a terenului intravilan în suprafață de 217 mp, în vederea soluționării unei
cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate.
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 adresa nr.2268/04.02.2020, Consiliul Județean Brăila propune în sfârșit etapele de urmat în scopul
soluționării cererii domnului Pârlog Virgil pentru intrarea în posesia terenului în suprafață de 217 mp, 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.
Aici putem spune că avem deja o istorie a acestui caz, pentru că prima tentativă a domnului Pârlog Virgil
de a recupera această suprafață de teren a avut loc la puțin timp de la data emiterii titlului de proprietate
precizat mai sus, când s-a adresat S.C. Județeană de Apă S.A. Brăila care administra pe atunci stația de
tratare a apei din orașul Ianca.
În cazul de față situația este extrem de clară, în sensul că domnul Pârlog Virgil a solicitat reconstituirea
dreptului de proprietate pe terenul intravilan în suprafață de 3.456 mp, aferent casei de locuit, anexelor
gospodărești, curții și grădinii din jurul acestora, în temeiul prevederilor art.23 din Legea fondului funciar
nr.18/1991 și a dovezii proprietății reprezentate de Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub
nr.57/12.02.1968 la fostul Notariat de Stat al Raionului Făurei.
Solicitarea domnului Pârlog Virgil a fost aprobată de comisia locală și de comisia județeană de fond
funciar, după care s-a emis Titlul de proprietate nr.0314-2767/10.03.2000, iar de atunci au început
demersurile proprietarului să intre în posesia întregii suprafețe reconstituite, pentru că în anul 1978
autoritățile de atunci au trasat abuziv o altă limită de hotar pentru incinta uzinei de apă, fără să respecte actul
de proprietate al petentului, iar din lucrările cadastrale anterioare anului 1978 și cele actuale rezultă extrem
de clar că acea suprafață de 217 mp se află din acel an în incinta stației de tratare a apei din orașul Ianca.
Numai că, din anul 2000 și până în prezent, conducerile Consiliului Județean Brăila au tot amânat
soluționarea acestor cereri repetate și nu cunoaștem motivele, iar acum au propus o variantă de lucru prin
care au transferat Consiliului Local Ianca responsabilitatea soluționării acestor petiții repetate, deși exista o
variantă mai rapidă de rezolvare așa cum se arată și în raportul comisiei locale de fond funciar.
Dar, pentru că până la urmă și-au manifestat în sfârșit dorința de a colabora pentru rezolvarea acestui
caz, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă astfel încât, chiar dacă un pic mai
anevoios, să punem capăt zbaterilor domnului Pârlog Virgil.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

PROIECT
COMISIA LOCALĂ DE
FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.28
din 26 martie 2020

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2020, pentru rest lucrări
de executat la obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, după finalizarea procedurilor de achiziţie publică.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.78/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor economici
actualizați la nivelul anului 2019, pentru licitația publică atribuire lucrări rest de executat la obiectivul
nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul
Brăila››, ca urmare a intrării în insolvență a fostului constructor și rezilierii contractului de lucrări;
►finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări rest de
executat la obiectivul ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca,
județul Brăila››, finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală-Etapa a II a;
►dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.e) din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de
Dezvoltare Locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, respectiv ale art.10 alin.(7) din Normele
metodologice privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobate prin Ordinul
M.D.R.A.P.nr.1851/2013, republicate, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările
ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.10 alin.(4) și (7) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil-cu propunerile de
alocare a sumelor pentru cofinanțarea proiectului, raportul serviciului de urbanism și cadastru-cu
Devizul General pentru lucrări rest de executat după finalizarea procedurilor de achiziție publică,
precum și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2020, după
finalizarea procedurilor de achiziţie publică, pentru rest lucrări de executat la obiectivul nou de
investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››,
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală-Etapa a-II-a,
conform Anexei - Deviz General care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul total al obiectivului pentru rest lucrări de executat la nivelul anului 2020 este de
14.312.789,20 lei (C+M 13.838.392,65 lei), din care suma de 13.838.392,65 lei de la bugetul de stat
și suma de 474.396,55 lei de la bugetul local, toate sumele având inclusă taxa pe valoarea adăugată.
Art.2.-Se aprobă cofinanțarea obiectivului nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele
Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila›› cu suma de 474.396,55 lei din bugetul local,
precum și a celorlalte cheltuieli neeligibile care vor apărea pe parcursul derulării lucrărilor.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului care va organiza licitația publică pentru atribuirea unui nou contract de lucrări, potrivit legii,
prin compartimentele de specialitate din subordine.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi 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, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.28/26.03.2020
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT
DE APROBARE
COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la
nivelul anului 2020, pentru rest lucrări de executat la obiectivul nou de investiții
‹‹Reabilitarea rețelei de străzi
în sateleORAŞULUI
Berlești și Târlele
Filiu, orașul Ianca, județul
PRIMĂRIA
IANCA
Brăila››, după finalizarea procedurilor de achiziţie publică.
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 comisiilor 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:
Așa cum vă spuneam și în luna octombrie a anului trecut, în anul 2012 am început în
orașul Ianca implementarea unui proiect ce viza reabilitarea infrastructurii de drumuri, șosele,
trotuare și spații verzi, intitulat ‹‹Modernizarea spaţiilor publice urbane şi a spaţiilor verzi în
U.A.T. Oraș Ianca››, concretizându-se prin asfaltarea tuturor străzilor din orașul Ianca și
satele aparținătoare Plopu, Perișorul, Oprișenești și Gara Ianca, finalizată în anul 2014;
După care, la finele anului 2016, am mai implementat încă un proiect ce a vizat
dezvoltarea acestei infrastructuri și anume asfaltarea a două drumuri comunale, titlul
proiectului fiind ‹‹Modernizarea infrastructurii D.C. 35 Berlești-Perișoru și D.C. 36 PerișoruTîrlele Filiu››;
Pentru a finaliza această reabilitare a infrastructurii rutiere din orașul Ianca și satele
aparținătoare, tot în anul 2016 am mai promovat iarăși un proiect în cadrul Programului
Național de Dezvoltare Locală-Etapa a II a, aprobat prin O.U.G.nr.28/2013, intitulat
‹‹Reabilitarea rețelei de străzi interioare în satele Berlești și Tîrlele Filiu››;
În acest scop am întocmit documentația tehnico-economică, aprobată prin H.C.L.nr.73/
2016, potrivit căreia bugetul total al proiectului era de 15.525.008 lei-inclusiv TVA, din care
suma de 15.093.983 lei de la bugetul de stat și suma de 431.025 lei de la bugetul local;
După care, odată cu reducerea TVA de la 20% la 19% de la data de 1 ianuarie 2017, am
actualizat și am aprobat prin H.C.L.nr.2/19.01.2017 indicatorii tehnico economici ai acestui
obiectiv, bugetul total al proiectului fiind atunci de 15.397.098 lei, din care suma de
14.968.202 lei de la bugetul de stat și suma de 428.896 lei de la bugetul local (toate sumele
incluzând TVA), în urma căruia s-a semnat Contractul de finanțare nr.425/10714/ianuarie
2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
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Am derulat apoi procedurile de achiziție publică, în urma cărora contractul de lucrări a
fost atribuit Societății Comerciale Oyl Company S.R.L. Slobozia, cu valoarea finală de
12.594.455,72 lei cu TVA, din care suma de 12.188.494,72 lei de la bugetul de stat și suma
de 405.961 lei de la bugetul local;
Odată cu adoptarea O.U.G.nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, prin care a crescut de la 1.900 lei la
3.000 lei salariul minim pe economie, s-a impus din nou actualizarea și aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai acestui obiectiv, așa cum prevede art.10 alin.(5) și (7) din Normele
metodologice privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobate
prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013. Noua valoare a obiectivului, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local nr.16/28.02.2019, a fost de 13.292.749,11 lei din care suma de
12.880.393,11 lei de la bugetul de stat și suma de 412.356 lei de la bugetul local, toate sumele
fiind cu T.V.A.;
În fine, urmare adresei nr.633/19.08.2019 a Cabinetului Individual de Insolvență
‹‹Răceanu Vica››, prin care s-a adus la cunoștință faptul că la Tribunalul Ialomița a fost
înregistrat Dosarul nr.786/98/2019 privind deschiderea procedurii de insolvență în cazul S.C.
Oyl Company S.R.L. Slobozia-constructorul obiectivului ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în
satele Berlești și Tîrlele Filiu››, am încheiat Acordul de reziliere bilateral nr.703/17834/2019
al Contractului de lucrări nr.20603/12.10.2018, astfel că trebuit să o luăm de la început, adică
am organizat o nouă licitație publică pentru restul de lucrări rămase de executat, adjudecată
fără contestații de către S.C. Euro Building S.R.L.;
După cum puteți constata, valoarea lucrărilor rămase de executat după noua licitație
publică este 14.312.789,20 lei (C+M 13.838.392,65 lei), din care suma de 13.838.392,65 lei
de la bugetul de stat și suma de 474.396,55 lei de la bugetul local, toate sumele având inclusă
taxa pe valoarea adăugată.
Prin urmare, cu speranța că noul constructor nu se va afla în situația fostului executant și
va fi măsură să ducă la bun sfârșit contractul, vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea acestei
hotărâri în forma propusă astfel încât să finalizăm lucrările până la data de 31.12.2020,
termenul limită până la care avem la dispoziție fondurile de la bugetul de stat alocate prin acel
contract de finanțare.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ
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DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT LA DATA: 23.10.2019 (REST DE EXECUTAT)
al obiectivului de investitii:
"REABILITAREA RETELEI DE STRAZI IN SATELE BERLESTI SI TARLELE FILIU, ORASUL IANCA, JUDETUL BRAILA"
Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
cu TVA

lei
3

lei
4

lei
5

1
2
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului
1.1
Obținerea terenului
1.2
Amenajarea terenului
1.3
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
1.4
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOLUL 1
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
2.1
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1
Studii
3.1.1
Studii de teren
3.1.2
Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3
Alte studii specifice

Valoare cu TVA
Buget
Buget
stat
local
lei
lei
6
7

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2

Expertizare tehnica
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
Proiectare
Tema de proiectare
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.6
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
3.8.1

Proiect tehnic si detalii de executie
Organizarea procedurilor de achiziție publica
Consultanță
Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
Auditul financiar
Asistență tehnică
Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
Dirigentie de santier
TOTAL CAPITOLUL 3

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,068.00
30,000.00
30,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,622.92
5,700.00
5,700.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
141,690.92
35,700.00
35,700.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
141,690.92
35,700.00
35,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89,068.00
119,068.00

16,922.92
22,622.92

105,990.92
141,690.92

0.00
0.00

105,990.92
141,690.92

3.5.3
3.5.4

3.8.2

1

Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
de cheltuieli

1
2
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1
Construcții și instalații
4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si
4.4
echipamente de transport
4.5
Dotări
4.6
Active necorporale
TOTAL CAPITOLUL 4
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1
Organizare de șantier
5.1.1
Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
5.1.2
Cheltuieli conexe organizării de șantierului
5.2
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și
5.2.3
pentru autorizarea lucrărilor de construcții
5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
cu TVA

lei
3

lei
4

lei
5

11,517,586.92
0.00
0.00

2,188,341.51
0.00
0.00

13,705,928.43
0.00
0.00

13,705,928.43
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
11,517,586.92

0.00
0.00
2,188,341.51

0.00
0.00
13,705,928.43

0.00
0.00
13,705,928.43

0.00
0.00
0.00

111,314.47
111,314.47
0.00
43,535.63
0.00
43,535.63

21,149.75
21,149.75
0.00
0.00
0.00
0.00

132,464.22
132,464.22
0.00
43,535.63
0.00
43,535.63

132,464.22
132,464.22
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
43,535.63
0.00
43,535.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

243,000.00
0.00
397,850.10

46,170.00
0.00
67,319.75

289,170.00
0.00
465,169.85

0.00
0.00
132,464.22

289,170.00
0.00
332,705.63

0.00
0.00
0.00
12,034,505.02
11,628,901.39

0.00
0.00
0.00
2,278,284.18
2,209,491.26

0.00
0.00
0.00
14,312,789.20
13,838,392.65

0.00
0.00
0.00
13,838,392.65
13,838,392.65

0.00
0.00
0.00
474,396.55
0.00

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

5.3
5.4

Cheltuieli diverse și neprevăzute
Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOLUL 5
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar
6.1
Pregătirea personalului de exploatare
6.2
Probe tehnologice și teste
TOTAL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Valoare cu TVA
Buget
Buget
stat
local
lei
lei
6
7

Proiectant,
S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L.

Beneficiar,
U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETUL BRAILA

Reprezentant legal,
Andrei Lucian STANCU

Primar,
Fănel George CHIRIŢĂ
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

R O I EFUNCIAR
CT
COMISIA LOCALĂ DEP FOND
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.29
din 26 martie 2020

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului oraşului Ianca pe anul 2019.

ORAŞULUI
Consiliul local al oraşuluiPRIMĂRIA
Ianca, judeţul Brăila,
întrunit în IANCA
şedinţă ordinară la data de 26 martie
2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului orașului Ianca pe anul 2019.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) 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 și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2019,
după cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
30.034.300
26.234.500
15.875.429
Cheltuieli bugetare
30.034.300
31.131.800
16.248.240
Venituri autofinanțare
2.598.000
3.703.080
3.650.509
Cheltuieli autofinanțare
2.598.000
3.942.550
3.600.893
(2) Contul de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2019, în sinteză pe
indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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

COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului oraşului Ianca
pe anul 2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, respectiv ale art.155 alin.(4) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
ordonatorul principal de credite are obligaţia să întocmească şi să supună spre aprobare
consiliului local, până la 31 mai a anului următor, Contul de încheiere a execuţiei bugetului
local pe anul anterior, în cazul de faţă pe anul 2019;
Contul de execuţie a bugetului orașului Ianca pe anul 2019 s-a întocmit în conformitate
cu prevederile Normelor metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019,
aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi
completările ulterioare, fiind confirmat și de Administrația Finanțelor Publice Brăila;
Execuţia bugetară pe anul 2019 s-a realizat în deplină concordanță cu prevederile
hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi rectificarea bugetului orașului Ianca
în anul 2019, aşa cum rezultă şi din raportul şefului serviciului financiar contabil, cu precizarea
că excedentul rezultat din diferenţa dintre veniturile încasate şi plățile efectuate se regăsește
în bugetul local pe anul în curs, în fondul de dezvoltare, pentru acele investiţii care au fost
aprobate în şedinţa anterioară;
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ
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capi- ra- pa /

7000 02

6802

6702

6602

tol

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

144.997

527.170

672.167

1.334.862

28.764

28.764

58.228

58.228

1.245.046

2.378.686

2.378.686

3.710.724

292.038

310.061

310.061

241.691

40.573

131.927

55.597

469.788

1.071.887

90.781

90.781

144.997

527.170

672.167

1.334.862

28.764

28.764

58.228

58.228

1.245.046

2.378.686

2.378.686

3.710.724

292.038

310.061

310.061

241.691

40.573

131.927

55.597

469.788

1.071.887

6

legale

bugetare

5

Angajamente

Angajamente

90.781

144.997

527.170

672.167

1.334.862

28.764

28.764

58.228

58.228

1.245.046

2.378.686

2.378.686

3.710.724

292.038

310.061

310.061

241.691

40.573

131.927

55.597

469.788

1.071.887

7

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

232.565

529.311

761.876

1.745.917

28.764

28.764

59.086

59.086

1.253.931

2.397.340

2.397.340

3.739.121

292.038

307.435

307.435

253.941

40.573

138.916

45.291

478.721

1.078.194

128.952

9

efective

Cheltuieli

Pag. 2

1.000.000

Salubritate

8702

50

3.791.351

3.791.351

127.870

3.919.221

3.919.221

3.919.221

662.695

662.695

662.695

3.791.351

127.870

3.919.221

3.919.221

3.919.221

662.695

662.695

662.695

7

8=6-7

1.474.543

134.141

1.608.684

1.608.684

1.624.654

1.904

982.137

982.137

984.041

9

efective

Cheltuieli

15.970

14.639.500

127.870

3.919.221

3.919.221

6

efectuate

legale
de platit

Angajamente

15.970

14.120.000

662.695

662.695

662.695

3.919.221

5

legale

bugetare

Plati

- lei-

Alte actiuni economice

Strazi

03

140.000

14.779.500

14.779.500

14.779.500

1.100.000

1.100.000

1.100.000

4

definitive

Angajamente

Angajamente

Pag. 3

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

01
140.000

14.260.000

Transport rutier

Drumuri si poduri

14.260.000

03

14.260.000

TRANSPORTURI

mediului

Alte servicii in domeniul protectiei

1.000.000

Salubritate si gestiunea deseurilor

3

initiale

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE

01

2

definitive

1.000.000

1

initiale

PROTECTIA MEDIULUI

B

Denumire indicator

Credite bugetare

8402

50

05

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Credite de angajament

8000 02

7402

tol

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

5.399.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

20

30

51

15.577.300
15.577.300
200.000
200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

59

70

71

79

81

84

01 01

01 06 Alte sporuri

10

10

01 17

2.013.000

Salarii de baza

10

2.732.000

Cheltuieli salariale in bani

01

10

01 12

2.850.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10

3.850.000

CHELTUIELI CURENTE

01

245.000
188.000

afara unitatii

Indemnizatii de hrana

16.000

3.930.000

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

Indemnizatii platite unor persoane din

4.515.000

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

5102

IN ANUL CURENT

PRECEDENTI SI RECUPERATE

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

RECUPERATE IN ANUL CURENT

637.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

85

825.000

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

1.290.000

57

ADMINISTRATIEI PUBLICE

6.036.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

70.000

14.257.000

CHELTUIELI CURENTE

3

initiale

10

2

definitive

01

1

initiale

30.034.300

B

Denumire indicator

188.000

245.000

16.000

2.013.000

2.732.000

2.850.000

3.860.000

4.171.000

4.756.000

200.000

200.000

16.508.300

16.508.300

857.000

928.000

1.290.000

70.000

5.345.500

5.933.000

14.423.500

31.131.800

4

definitive

Credite bugetare

TOTAL CHELTUIELI

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Credite de angajament

5100 02

5002

tol

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local 31.12.2019

TOTAL JUDET

131.274

229.260

10.235

1.872.114

2.465.010

2.578.289

3.356.902

3.511.270

4.021.900

-474.598

-474.598

183.200

183.200

3.859.116

3.859.116

812.794

902.036

1.245.046

64.300

4.459.571

5.196.775

12.680.522

16.248.240

131.274

229.260

10.235

1.872.114

2.465.010

2.578.289

3.356.902

3.511.270

4.021.900

-474.598

-474.598

183.200

183.200

3.859.116

3.859.116

812.794

902.036

1.245.046

64.300

4.459.571

5.196.775

12.680.522

16.248.240

6

legale

bugetare

5

Angajamente

Angajamente

131.274

229.260

10.235

1.872.114

2.465.010

2.578.289

3.356.902

3.511.270

4.021.900

-474.598

-474.598

183.200

183.200

3.859.116

3.859.116

812.794

902.036

1.245.046

64.300

4.459.571

5.196.775

12.680.522

16.248.240

7

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

142.526

232.128

10.340

1.860.169

2.488.594

2.602.954

3.377.174

3.492.534

3.819.323

1.485.581

1.485.581

812.794

913.362

1.245.046

69.911

4.583.589

5.230.879

12.855.581

14.341.162

9

efective

Cheltuieli

Pag. 4

tol

B

Denumire indicator

01 01 Furnituri de birou

20

50.000

01 05 Carburanti si lubrifianti

20

20

01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

20

06 01

06 02 Deplasari in strainatate

20

20

13

Deplasari interne, detasari, transferari

06

20

20

22.000

Deplasari, detasari, transferari

05 30

20

Pregatire profesionala

42.000

Alte obiecte de inventar

16.000

20.000

3.000
10.000

05 01 Uniforme si echipament

20

13.000

05

11.000

02

20

Bunuri de natura obiectelor de inventar

160.000

160.000

Reparatii curente

intretinere si functionare

01 30 Alte bunuri si servicii pentru

caracter functional

01 09 Materiale si prestari de servicii cu

73.000

16.000

20

20

20

01 07 Transport

20

internet

01 06

20
17.000

80.000

01 04

20

Piese de schimb

90.500

01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

01 02

20
9.000

40.000

695.500

Materiale pentru curatenie

880.000

60.000

60.000

Bunuri si servicii

Contributia asiguratorie pentru munca

Contributii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

03 07

10

58.000

58.000

270.000

3

initiale

01

03

10

Vouchere de vacanta

Cheltuieli salariale in natura

2

definitive

4

16.000

20.000

22.000

42.000

10.000

3.000

13.000

11.000

160.000

145.000

73.000

31.000

17.000

50.000

80.000

90.500

9.000

40.000

695.500

890.000

60.000

60.000

58.000

58.000

270.000

definitive

Credite bugetare

20

02 06

1

initiale

Credite de angajament

20

02

10

01 30 Alte drepturi salariale in bani

10

10

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

2.509

12.493

11.830

24.323

4.437

4.437

3.641

159.886

121.678

72.401

26.938

13.220

16.227

65.917

53.578

3.214

8.684

541.743

667.922

55.279

55.279

58.000

58.000

222.127

6

2.509

12.493

11.830

24.323

4.437

4.437

3.641

159.886

121.678

72.401

26.938

13.220

16.227

65.917

53.578

3.214

8.684

541.743

667.922

55.279

55.279

58.000

58.000

222.127

legale

bugetare

5

Angajamente

Angajamente

2.509

12.493

11.830

24.323

4.437

4.437

3.641

159.886

121.678

72.401

26.938

13.220

16.227

65.917

53.578

3.214

8.684

541.743

667.922

55.279

55.279

58.000

58.000

222.127

7

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

2.509

7.301

14.707

22.008

3.641

162.246

121.678

72.401

26.938

13.219

16.227

65.917

53.578

3.214

8.684

544.102

663.529

56.360

56.360

58.000

58.000

243.431

9

efective

Cheltuieli

Pag. 5

tol

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

03

71

85

84

01 30

71

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

fixe

Reparatii capitale aferente activelor

capitale)

Alte active fixe (inclusiv reparatii

active corporale

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

30.000

50.000

01 01 Constructii

71

transport

80.000

Active fixe

71

71

80.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

01

71

80.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

120.000

120.000

50.000

70

neincadrate

Sume aferente persoanelor cu handicap

59

40

59

30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30 09

20
3.000

2.000

Executarea silita a creantelor bugetare

30 02 Protocol si reprezentare

20

10.000

2.500

65.000

3

initiale

Alte cheltuieli

20

2

definitive

30 01 Reclama si publicitate

30

20

intereselor statului, potrivit

derivate din actiuni in reprezentarea

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

1

initiale

4

121.000

90.000

100.000

190.000

311.000

311.000

120.000

120.000

60.000

3.000

2.000

10.000

75.000

35.000

2.500

definitive

Credite bugetare

35.000

25

20

Protectia muncii

B

Denumire indicator

Credite de angajament

dispozitiilor legale

14

20

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

-36.007

115.824

32.109

42.442

74.551

190.375

190.375

110.691

110.691

58.523

3.121

61.644

29.453

172

6

-36.007

115.824

32.109

42.442

74.551

190.375

190.375

110.691

110.691

58.523

3.121

61.644

29.453

172

legale

bugetare

5

Angajamente

Angajamente

58.523

3.121

61.644

29.453

172

-36.007

115.824

32.109

42.442

74.551

190.375

190.375

110.691

110.691

7

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

172

18.203

53.265

43.892

115.360

115.360

115.360

110.691

110.691

58.523

3.121

61.644

29.453

9

efective

Cheltuieli

Pag. 6

5402

tol

01 01 Plati efectuate in anii precedenti si

85

01 30

02

02 06

03

03 07

10

10

10

10

10

2.969

2.969

200

121

321

321

4.945

4.945

5.800

5.800

13.242

460

2.969

2.969

200

121

321

3.290

4.900

4.900

5.800

5.800

12.729

15.133

191.281

219.656

71

2.000

2.000

2.969

2.969

200

121

321

3.290

4.900

4.900

5.800

5.800

12.729

13.849

195.062

221.640

230.401

230.722

231.182

9

460

2.000

Deplasari interne, detasari, transferari

10.700

10.700

200

121

321

3.290

4.900

4.900

5.800

5.800

12.729

13.849

195.062

221.640

232.340

235.630

418.830

-36.007

-36.007

-36.007

8=6-7

efective

Cheltuieli

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

06 01

20

2.000

Deplasari, detasari, transferari

10.700

Alte obiecte de inventar

2.000

300

2.300

15.000

5.600

5.600

5.800

5.800

34.800

13.849

195.062

221.640

232.340

235.630

418.830

-36.007

-36.007

-36.007

7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

CHELTUIELI DE CAPITAL

06

20

10.700

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.000

300

2.300

15.000

5.600

5.600

5.800

5.800

16.800

207.000

258.600

232.340

6

efectuate

Plati

Pag. 7

70

05 30

20

01 30 Alte bunuri si servicii pentru

20

05

01 01 Furnituri de birou

20

20

Bunuri si servicii

01

20

intretinere si functionare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Contributia asiguratorie pentru munca

Contributii

Vouchere de vacanta

Cheltuieli salariale in natura

34.800

01 17

10

Alte drepturi salariale in bani

01 01

10
16.800

207.000

Salarii de baza

10

Indemnizatii de hrana

258.600

Cheltuieli salariale in bani

01

10
270.000

235.630

270.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

285.000

285.000

CHELTUIELI CURENTE

-36.007

-36.007

01

485.000

5

legale

bugetare

-36.007

4

definitive

418.830

3

initiale

Angajamente

Angajamente

485.000

2

definitive

Credite bugetare

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1

initiale

Credite de angajament

recuperate in anul curent (SF)

recuperate in anul curent

01

Plati efectuate in anii precedenti si

IN ANUL CURENT

PRECEDENTI SI RECUPERATE

B

Denumire indicator

85

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

6102

200.000

Rambursari de credite interne

02

02 05 Rambursari de credite aferente datoriei

81

81

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Comisioane si alte costuri aferente

24

24 02 Comisioane si alte costuri aferente

01

20

20

20

01 01 Dobanzi aferente datoriei publice

30

01

01 01 Salarii de baza

10

10

01 06

389.950

Cheltuieli salariale in bani

10

10

490.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

01

Alte sporuri

565.000

CHELTUIELI CURENTE

17.000

330.900

565.000

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

565.000

SIGURANTA NATIONALA

Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

70.000

70.000

Dobanzi aferente datoriei publice interne

30

interne directe

70.000

TITLUL III DOBANZI

01

30

30.000

30.000

imprumuturilor interne

imprumuturilor

100.000

CHELTUIELI CURENTE
30.000

100.000

IMPRUMUTURI

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

200.000

200.000

publice interne locale

200.000

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

3

initiale

OPERATIUNI FINANCIARE

2

definitive

4

17.000

330.900

389.950

490.000

580.000

580.000

580.000

70.000

70.000

70.000

30.000

30.000

30.000

100.000

100.000

200.000

200.000

200.000

200.000

definitive

Credite bugetare

81

1

initiale

Credite de angajament

79

active corporale

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

71

Active fixe

01

B

Denumire indicator

71

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

6000 02

5502

tol

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

13.282

304.454

346.939

444.638

508.805

508.805

508.805

64.300

64.300

64.300

27.500

27.500

27.500

91.800

91.800

183.200

183.200

183.200

183.200

6

13.282

304.454

346.939

444.638

508.805

508.805

508.805

64.300

64.300

64.300

27.500

27.500

27.500

91.800

91.800

183.200

183.200

183.200

183.200

legale

bugetare

5

Angajamente

Angajamente

13.282

304.454

346.939

444.638

508.805

508.805

508.805

64.300

64.300

64.300

27.500

27.500

27.500

91.800

91.800

183.200

183.200

183.200

183.200

7

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

460

460

13.108

295.476

339.655

443.159

497.613

497.613

497.613

69.911

69.911

69.911

25.696

25.696

25.696

95.607

95.607

9

efective

Cheltuieli

Pag. 8

7.000
41.000

01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica

Carburanti si lubrifianti

01 01

01 05

01 06 Piese de schimb

20

20

20

20

02

05

05 01 Uniforme si echipament

20

20

20

01 15 Alocatii pentru transportul la si de la

10

01 02

01 01 Furnituri de birou

20

20

01

20

Materiale pentru curatenie

685.500

Bunuri si servicii

68.000

31.000

836.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

67.000

67.000

Cheltuieli salariale in bani

locul de munca

67.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

01

10

1.120.000

CHELTUIELI CURENTE

10

1.637.300

INVATAMANT

6502

01

8.585.300

5.000

5.000

10.050

3.000

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Reparatii curente

intretinere si functionare

01 30

20

Alte bunuri si servicii pentru

8.500

450

59.950

Furnituri de birou

Bunuri si servicii

01

10.000

10.000

13.050

77.000

90.050

42.050

20

Contributia asiguratorie pentru munca

3

initiale

75.000

03 07

10

Vouchere de vacanta

Contributii

2

definitive

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

03

1

initiale

10.000

10.000

10.050

3.000

8.500

51.000

7.000

450

69.950

90.000

10.000

10.000

13.050

77.000

90.050

42.050

46.100

27.610

729.570

836.000

67.000

67.000

67.000

1.120.000

1.762.300

8.907.300

4

definitive

Credite bugetare

20

02 06

10

02 02 Norme de hrana

10

02

10

Cheltuieli salariale in natura

01 30 Alte drepturi salariale in bani

B

Denumire indicator

10

10

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Credite de angajament

6500 02

tol

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

46.100

27.603

682.920

788.140

59.033

59.033

59.033

1.042.065

1.590.060

6.463.452

9.720

9.720

3.169

1.727

7.536

42.015

51.278

64.167

7.649

7.649

13.050

77.000

90.050

29.203

9.720

9.720

3.169

1.727

7.536

42.015

51.278

64.167

7.649

7.649

13.050

77.000

90.050

29.203

46.100

27.603

682.920

788.140

59.033

59.033

59.033

1.042.065

1.590.060

6.463.452

6

legale

bugetare

5

Angajamente

Angajamente

9.720

9.720

3.169

1.727

7.536

42.015

51.278

64.167

7.649

7.649

13.050

77.000

90.050

29.203

46.100

27.603

682.920

788.140

59.033

59.033

59.033

1.042.065

1.590.060

6.463.452

7

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

55.999

24.823

821.838

905.067

59.033

59.033

59.033

1.158.992

1.707.388

6.653.655

3.169

1.727

7.543

42.015

51.285

54.454

7.631

7.631

13.050

82.823

95.873

31.071

9

efective

Cheltuieli

Pag. 9

tol

01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

20

04

04 01 Medicamente

20

20

Tichiete de cresa si tichete

57

117.000
517.300

CHELTUIELI DE CAPITAL

59

70

117.000

Burse

59

01

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

27.000

73.000

02 01 Ajutoare sociale in numerar

57

sociale pentru gradinita

100.000

Ajutoare sociale

02 03

100.000

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

02

57

3.000

57

6.000

13

20

Pregatire profesionala

Carti, publicatii si materiale

11

20

documentare

13.000

06 01 Deplasari interne, detasari, transferari

20

4.000
13.000

Deplasari, detasari, transferari

06

05 30 Alte obiecte de inventar

20

4.000

1.000

1.000

20

05

20

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Medicamente si materiale sanitare

123.500

02

20

119.500

intretinere si functionare

55.000

Reparatii curente

01 30

20

Alte bunuri si servicii pentru

caracter functional

01 09 Materiale si prestari de servicii cu

27.500

5.000

01 06 Piese de schimb

20

internet

8.000

01 05 Carburanti si lubrifianti

20

37.200

01 04 Apa, canal si salubritate

334.300

3

initiale

20

2

definitive

20

1

initiale

4

642.300

117.000

117.000

27.000

73.000

100.000

100.000

2.100

4.480

11.290

11.290

14.000

14.000

74.560

194.560

62.800

27.300

5.000

6.500

35.200

324.500

definitive

Credite bugetare

01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica

B

Denumire indicator

Credite de angajament

20

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

549.295

99.242

99.242

22.650

73.000

95.650

95.650

2.100

4.478

10.086

10.086

13.999

13.999

74.557

183.915

62.800

25.929

4.999

6.500

35.200

289.874

6

549.295

99.242

99.242

22.650

73.000

95.650

95.650

2.100

4.478

10.086

10.086

13.999

13.999

74.557

183.915

62.800

25.929

4.999

6.500

35.200

289.874

legale

bugetare

5

Angajamente

Angajamente

549.295

99.242

99.242

22.650

73.000

95.650

95.650

2.100

4.478

10.086

10.086

13.999

13.999

74.557

183.915

62.800

25.929

4.999

6.500

35.200

289.874

7

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

548.396

99.242

99.242

22.650

73.000

95.650

95.650

2.100

4.977

10.086

10.086

23.239

23.239

42.827

304.652

63.823

26.229

1.757

6.500

35.200

302.855

9

efective

Cheltuieli

Pag. 10

6602

tol

03

71

01 01 Plati efectuate in anii precedenti si

85

01 01

01 17

01 30

02

02 06

10

10

10

10

10

Indemnizatii de hrana

Vouchere de vacanta

Cheltuieli salariale in natura

Alte drepturi salariale in bani

2.900

2.900

20.000

8.000

86.600

114.600

Cheltuieli salariale in bani

01

10

Salarii de baza

120.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.900

2.900

20.000

8.000

86.600

114.600

120.000

2.900

2.900

902

6.511

66.381

73.794

78.350

90.781

125.000

CHELTUIELI CURENTE

01

135.000

-1.300
90.781

-1.300

-1.300

-1.300

96.809

452.486

452.486

549.295

125.000

135.000

97.300

545.000

545.000

642.300

5

6

2.900

2.900

902

6.511

66.381

73.794

78.350

90.781

90.781

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

96.809

452.486

452.486

549.295

legale

bugetare

SANATATE

97.300

420.000

4

definitive

Angajamente

Angajamente

recuperate in anul curent (SF)

recuperate in anul curent

01

Plati efectuate in anii precedenti si

IN ANUL CURENT

PRECEDENTI SI RECUPERATE

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

fixe

Reparatii capitale aferente activelor

(inclusiv reparatii capitale)

Alte active fixe

active corporale

85

85

84

01 30

71

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

transport

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

420.000

Active fixe

01

71

3

initiale

71

2

definitive

517.300

1

initiale

Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

B

Denumire indicator

Credite de angajament

71

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

2.900

2.900

902

6.511

66.381

73.794

78.350

90.781

90.781

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

96.809

452.486

452.486

549.295

7

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

2.900

2.900

2.794

7.031

68.096

77.921

82.570

95.001

128.952

505.600

19.472

7.863

15.461

42.796

548.396

9

efective

Cheltuieli

Pag. 11

6702

tol

06

06 01

20

20
700

Deplasari interne, detasari, transferari

1.071.887

1.071.887

1.071.887

10.000

1.500

931

2.431

12.431

1.656

1.656

8=6-7

1.749

1.749

10.000

1.500

931

2.431

12.431

9

01 01 Salarii de baza

10

02

02 06

03

10

10

10

01 30 Alte drepturi salariale in bani

10

Contributii

Vouchere de vacanta

Cheltuieli salariale in natura

01 17

10

4.500

5.800

5.800

29.050

17.000

120.650

166.700

Cheltuieli salariale in bani

10

Indemnizatii de hrana

177.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

01

10

916.000

CHELTUIELI CURENTE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

01

4.500

5.800

5.800

29.050

17.000

120.650

166.700

177.000

1.209.500

3.189

5.800

5.800

12.276

13.693

117.290

143.259

152.248

1.068.687

3.189

5.800

5.800

12.276

13.693

117.290

143.259

152.248

1.068.687

3.189

5.800

5.800

12.276

13.693

117.290

143.259

152.248

1.068.687

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

3.235

5.800

5.800

13.587

14.907

115.170

143.664

152.699

1.070.511

1.078.194

33.951

33.951

Active fixe

transport

33.951

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

01

71

2.903.000

700

700

1.300

1.300

10.000

1.500

931

2.431

12.431

1.656

1.656

7

efective

Cheltuieli

71

2.716.000

700

1.300

Deplasari, detasari, transferari

Alte obiecte de inventar

10.000

1.500

931

2.431

12.431

1.656

1.656

6

efectuate

legale
de platit

Angajamente

33.951

05 30

20

1.300

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10.000

1.500

1.500

3.000

15.000

2.500

2.500

5

legale

bugetare

Plati

- lei-

CHELTUIELI DE CAPITAL

05

20

1.500

1.500

4

definitive

Angajamente

Angajamente

Pag. 12

70

02

20

Reparatii curente

intretinere si functionare

01 30 Alte bunuri si servicii pentru

caracter functional

01 09 Materiale si prestari de servicii cu

20

3.000

Bunuri si servicii

01

2.500

2.500

20

3

initiale

20

2

definitive

5.000

Contributia asiguratorie pentru munca

1

initiale

Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

03 07

10

Contributii

B

Denumire indicator

Credite de angajament

20

03

10

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

tol

Bunuri si servicii

01 01 Furnituri de birou

01 02 Materiale pentru curatenie

01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica

01 09 Materiale si prestari de servicii cu

20

20

20

20

05 30 Alte obiecte de inventar

20

30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20

1.800.000
1.800.000

Active fixe

Constructii

01

01 01

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

71

71

71

1.800.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

active corporale

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

transport

1.800.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

300.000

Sustinerea cultelor

12

59

71

100.000

Asociatii si fundatii

11

59

70

400.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

210.000

210.000

5.000

10.000

59

Alte cheltuieli

documentare

30

20

Carti, publicatii si materiale

11

20

1.690.000

1.693.500

1.693.500

1.693.500

300.000

320.000

620.000

243.500

243.500

5.000

11.000

11.000

15.200

10.000

45.500

60.000

2.000

300

137.800

412.500

4.500

15.200

05

20

36.500

60.000

2.000

300

98.800

4

definitive

Bunuri de natura obiectelor de inventar

02

20

4.500
339.000

3

initiale

30.000

2

definitive

Credite bugetare

intretinere si functionare

1

initiale

Credite de angajament

Reparatii curente

01 30

20

Alte bunuri si servicii pentru

caracter functional

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

01

Contributia asiguratorie pentru munca

20

03 07

B

Denumire indicator

20

10

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

3.200

3.200

3.200

292.038

310.823

602.861

226.691

226.691

10.618

10.618

11.098

3.242

16.775

45.154

65.171

313.578

3.189

6

3.200

3.200

3.200

292.038

310.823

602.861

226.691

226.691

10.618

10.618

11.098

3.242

16.775

45.154

65.171

313.578

3.189

legale

bugetare

5

Angajamente

Angajamente

3.189

3.200

3.200

3.200

292.038

310.823

602.861

226.691

226.691

10.618

10.618

11.098

3.242

16.775

45.154

65.171

313.578

7

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

3.235

259

7.424

7.683

7.683

7.683

292.038

310.823

602.861

238.682

238.682

11.098

3.242

16.775

45.154

65.171

314.951

9

efective

Cheltuieli

Pag. 13

6802

tol

725.000
725.000
725.000

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

02

02 01

57

1.290.000

57

sociala si medico-sociale

finantarea unitatilor de asistenta

Transferuri din bugetele locale pentru

1.290.000

Transferuri curente

57

01 39

51

1.290.000

ADMINISTRATIEI PUBLICE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

Pregatire profesionala

28.000

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

01

13

51

51

20

01 09 Materiale si prestari de servicii cu

20

caracter functional

01 01 Furnituri de birou

2.000

30.000

Bunuri si servicii

01

43.000

43.000

75.400

20

03 07

10

Contributia asiguratorie pentru munca

Contributii

20

03

10

30.000

02 06

10

75.400

Vouchere de vacanta

Cheltuieli salariale in natura

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02

10

20

01 30

10
90.000

216.000

Alte drepturi salariale in bani

Indemnizatii de hrana

01 01 Salarii de baza

10

01 17

1.943.600

Cheltuieli salariale in bani

01

10

10

2.062.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.637.600

4.107.000

CHELTUIELI CURENTE

3

initiale

10

2

definitive

01

(inclusiv reparatii capitale)

Alte active fixe

1

initiale

3.500

828.000

828.000

828.000

1.290.000

1.290.000

1.290.000

5.510

22.490

2.000

24.490

30.000

43.000

43.000

81.200

81.200

90.000

216.000

1.528.800

1.834.800

1.959.000

4.107.000

4.107.000

4

definitive

Credite bugetare

4.107.000

01 30

B

Denumire indicator

Credite de angajament

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

71

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

3.200

806.386

806.386

806.386

1.245.046

1.245.046

1.245.046

5.510

1.143

762

1.905

7.415

34.244

34.244

80.400

80.400

90.000

109.673

1.337.560

1.537.233

1.651.877

3.710.724

3.710.724

3.200

806.386

806.386

806.386

1.245.046

1.245.046

1.245.046

5.510

1.143

762

1.905

7.415

34.244

34.244

80.400

80.400

90.000

109.673

1.337.560

1.537.233

1.651.877

3.710.724

3.710.724

6

legale

bugetare

5

Angajamente

Angajamente

3.200

806.386

806.386

806.386

1.245.046

1.245.046

1.245.046

5.510

1.143

762

1.905

7.415

34.244

34.244

80.400

80.400

90.000

109.673

1.337.560

1.537.233

1.651.877

3.710.724

3.710.724

7

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

817.712

817.712

817.712

1.245.046

1.245.046

1.245.046

5.510

1.143

762

1.905

7.415

34.680

34.680

80.400

80.400

89.806

126.919

1.328.258

1.544.983

1.660.063

3.730.236

3.739.121

9

efective

Cheltuieli

Pag. 14

7402

7002

2

definitive

3

initiale

8=6-7

9

1.039.000
1.039.000

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica

Materiale si prestari de servicii cu

01

01 09

30

30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

01

20

20

20

20

20

20

160.000

Alte cheltuieli

01 01 Constructii

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

71

01

71

01 30

1.000.000
950.000

PROTECTIA MEDIULUI

CHELTUIELI CURENTE

(inclusiv reparatii capitale)

Alte active fixe

active corporale

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

70.000

70.000

Active fixe

01

71

71

70.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

transport

70.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

160.000

215.000

caracter functional

664.000

879.000

1.109.000

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

2.109.000

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

950.000

1.100.000

80.000

80.000

80.000

80.000

160.000

160.000

215.000

554.000

769.000

929.000

929.000

1.009.000

949.990

662.695

140.000

140.000

128.048

404.119

532.167

672.167

672.167

672.167

949.990

662.695

140.000

140.000

128.048

404.119

532.167

672.167

672.167

672.167

949.990

662.695

140.000

140.000

128.048

404.119

532.167

672.167

672.167

672.167

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

970.887

984.041

20.172

64.041

1.788

86.001

86.001

86.001

140.353

140.353

131.403

404.119

535.522

675.875

675.875

761.876

1.745.917

8.885

8.885

Active fixe

transport

8.885

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.334.862

7

efective

Cheltuieli

01

1.334.862

6

efectuate

legale
de platit

Angajamente

71

1.334.862

5

legale

bugetare

Plati

- lei-

71

2.109.000

4

definitive

Angajamente

Angajamente

Pag. 15

8.885

1

initiale

Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

B

Denumire indicator

Credite de angajament

70

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

7000 02

tol

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

71

01

01

85

85

85

84

3.919.221

-437.291

-437.291

-437.291

149.996

149.996

149.996

149.996

65.260

65.260

103.364

74.148

707.218

884.730

949.990

-437.291
14.779.500

150.000

150.000

150.000

150.000

65.260

65.260

103.370

74.150

707.220

884.740

950.000

5

149.996

149.996

149.996

149.996

65.260

65.260

103.364

74.148

707.218

884.730

949.990

3.919.221

-437.291

-437.291

-437.291

-437.291

6

legale

bugetare

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE

14.260.000

4

definitive

Angajamente

Angajamente

recuperate in anul curent (SD)

02 Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

Plati efectuate in anii precedenti si

IN ANUL CURENT

PRECEDENTI SI RECUPERATE

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

(inclusiv reparatii capitale)

Alte active fixe

active corporale

transport

50.000

01 02

71

01 30

50.000

71

71

50.000

Active fixe

01

71

Masini, echipamente si mijloace de

50.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

100.000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

CHELTUIELI DE CAPITAL

30 30

20

100.000

Alte cheltuieli

70

30

100.000

84.000

intretinere si functionare

01 30 Alte bunuri si servicii pentru

20

20

01 09 Materiale si prestari de servicii cu

20

caracter functional

01 04 Apa, canal si salubritate
666.000

850.000

Bunuri si servicii

01

20

3

initiale

20

2

definitive

950.000

1

initiale

Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

B

Denumire indicator

Credite de angajament

20

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

8000 02

tol

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

3.919.221

-437.291

-437.291

-437.291

-437.291

149.996

149.996

149.996

149.996

65.260

65.260

103.364

74.148

707.218

884.730

949.990

7

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

1.624.654

11.250

1.904

13.154

13.154

13.154

83.793

83.793

103.364

74.148

709.582

887.094

970.887

9

efective

Cheltuieli

Pag. 16

8702

8402

tol

1.400.000

01 01 Constructii

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

71

15.970

01 02

71

Masini, echipamente si mijloace de

15.970

Active fixe

01

30

71

2.055.905

2.425

107.949

545.317

655.691

655.721

655.721

65.225

112.316

275.955

105.983

393.484

887.738

952.963

952.963

71

2.055.905

104.880

9
1.608.684

15.970

2.055.905

104.880

8=6-7

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

12.111.500

104.880

805.465

910.345

2.966.250

2.966.250

65.225

112.324

275.955

105.983

393.484

887.746

952.971

952.971

3.919.221

7

efective

Cheltuieli

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.600.000

110.000

805.465

910.345

2.966.250

2.966.250

65.225

112.324

275.955

105.983

393.484

887.746

952.971

952.971

3.919.221

6

efectuate

legale
de platit

Angajamente

70

fixe

Reparatii capitale aferente activelor

(inclusiv reparatii capitale)

805.465

910.345

2.966.250

2.966.250

65.225

112.324

275.955

105.983

393.484

887.746

952.971

952.971

3.919.221

5

legale

bugetare

Plati

- lei-

15.970

03

71

Alte active fixe

active corporale

1.410.000

1.520.000

13.631.500

13.631.500

87.000

196.000

359.000

106.000

400.000

1.061.000

1.148.000

1.148.000

14.779.500

4

definitive

Angajamente

Angajamente

Pag. 17

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

01 30

71

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

60.000

1.460.000

Active fixe

01

71

transport

13.060.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

71

13.060.000

87.000

216.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

Reparatii curente

intretinere si functionare

Alte bunuri si servicii pentru

70

02

01 09 Materiale si prestari de servicii cu

20

20

106.000

01 06 Piese de schimb

20

01 30

400.000

01 05 Carburanti si lubrifianti

20

20

1.113.000

Bunuri si servicii

01

20

391.000

1.200.000

caracter functional

1.200.000

14.260.000

3

initiale

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2

definitive

CHELTUIELI CURENTE

1

initiale

Credite bugetare

20

TRANSPORTURI

B

Denumire indicator

Credite de angajament

01

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

tol

71

transport

B

Denumire indicator

active corporale

Conducatorul institutiei,

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

1

initiale

2

definitive

Credite de angajament

3

initiale

6

legale

bugetare

5

Angajamente

Angajamente

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

4

definitive

Credite bugetare

7

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

1.013

14.957

9

efective

Cheltuieli

Pag. 18

97.000
87.000

VENIT URI DIN PROPRIET AT E

Venituri din concesiuni si inchirieri

3010

50

50

3710 03

3610

3510

09

13

T axe si alte venituri din protectia

91.500

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

Varsaminte din sectiunea de functionare

91.500

Alte venituri

6.000

DIVERSE VENIT URI

6.000

Alte amenzi, penalitati si confiscari

130.000

AMENZI, PENALIT AT I SI CONFISCARI

persoanelor asistate

Contributia de intretinere a

20.000

2.014.030

Venituri din prestari de servicii

08

mediului

2.164.030

VENIT URI DIN PREST ARI DE SERVICII SI ALT E

3310

2.261.530

10.000

ACT IVIT AT I

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

Alte venituri din proprietate

comunale

3300 10

50

09

Venituri din utilizarea pasunilor

publice

inchirieri de catre institutiile
87.000

97.000

C1. VENIT URI DIN PROPRIET AT E

3000

Alte venituri din concesiuni si

2.358.530

C. VENIT URI NEFISCALE

2900

30

2.358.530

I. VENIT URI CURENT E

0002

05

3.648.530

1

T OT AL VENIT URI-VENIT URI

B

Denumire indicator

Prevederi
bugetare
initiale

121.500

121.500

6.000

6.000

130.000

20.000

2.014.030

2.164.030

2.291.530

10.000

111.550

111.550

121.550

121.550

2.413.080

2.413.080

3.703.080

2

Prevederi
bugetare
definitive

278.267

278.267

3.845

3.845

118.908

24.908

2.003.941

2.147.757

2.429.869

11.200

6.601

224.123

224.123

241.924

241.924

2.671.793

2.671.793

3.916.838

3=4+5

Total,
din care:

4

822

822

1.577

6.794

120.542

128.913

129.735

11.200

138.931

138.931

150.131

150.131

279.866

279.866

279.866

din anii
precedenti

Drepturi constatate

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.12.2019

0001 10

A

tol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Capi- S ub- Pa- Gru- Ar- Ali-

TOTAL JUDET

277.445

277.445

3.845

3.845

117.331

18.114

1.883.399

2.018.844

2.300.134

6.601

85.192

85.192

91.793

91.793

2.391.927

2.391.927

3.636.972

5

din anul
curent

277.765

277.765

3.845

3.845

118.908

7.236

1.909.172

2.035.316

2.316.926

6.601

81.937

81.937

88.538

88.538

2.405.464

2.405.464

3.650.509

6

Incasari
realizate

7

11.200

11.200

11.200

11.200

11.200

11.200

S tingeri pe
alte cai
decat incasari

Pag.

502

502

17.672

94.769

112.441

112.943

142.186

142.186

142.186

142.186

255.129

255.129

255.129

8=3-6-7

Drepturi
constatate
de incasat

1 -lei-

1.290.000
1.290.000

SUBVENT II DE LA ALT E ADMINIST RAT II

Subventii pentru institutii publice

09

1.290.000

IV. SUBVENT II

30.000

4310

-30.000

Varsaminte din sectiunea de functionare

1

a bugetului local

B

Denumire indicator

Prevederi
bugetare
initiale

4100 10

04

3710 03

A

tol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Capi- S ub- Pa- Gru- Ar- Ali-

30.000

-30.000

1.290.000

1.290.000

1.290.000

2

Prevederi
bugetare
definitive

1.245.045

1.245.045

1.245.045

23.150

-23.150

3=4+5

Total,
din care:

4

din anii
precedenti

Drepturi constatate

23.150

-23.150

1.245.045

1.245.045

1.245.045

5

din anul
curent

23.150

-23.150

1.245.045

1.245.045

1.245.045

6

Incasari
realizate

7

S tingeri pe
alte cai
decat incasari

Pag.

8=3-6-7

Drepturi
constatate
de incasat

2 -lei-

8710

8310

7010

6810

6510

5010

tol

50

03

04

12

11

04

30

03

02

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

1.420.000
2.100.000
2.100.000

Unitati de asistenta medico-sociale

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Servicii si dezvoltare publica

333.000
333.000

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Alte actiuni economice

387.550

282.512

282.512

282.512

387.270

387.270

96.032

1.636.923

1.636.923

1.338.034

1.338.034

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
282.512

1.953.364

1.953.364

1.363.953

96.032

282.512

1.953.364

1.953.364

1.363.953

1.363.953

4.978

4.978

96.032

282.512

1.953.364

1.953.364

1.363.953

1.363.953

1.064

1.064

9.285

3.467.544

9

Agricultura

387.550

2.100.000

2.100.000

1.420.000

1.363.953

1.064

1.064

8=6-7

SI VANATOARE

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

1.420.000

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
1.420.000

1.064

1.064

1.064

3.600.893

7

efective

Cheltuieli

4.307

35.000

35.000

1.064

3.600.893

6

efectuate

legale
de platit

Angajamente

4.307

35.000

Invatamant secundar superior

1.064

3.600.893

5

legale

bugetare

Plati

- lei-

Internate si cantine pentru elevi

35.000

Invatamant secundar

35.000

3.942.550

4

definitive

Angajamente

Angajamente

Pag. 1

Servicii auxiliare pentru educatie

35.000

3

initiale

3.888.000

2

definitive

INVATAMANT

1

initiale

Credite bugetare

SI SUBVENTII

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

B

Denumire indicator

Credite de angajament

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2019

TOTAL JUDET

6510

5010

tol

1.337.030
250.970
250.970

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

20

70

71

84

2.059
3.922
3.922
3.922

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

30 30

01

01 02

20

70

71

71

71

Masini, echipamente si mijloace de

2.059

Alte cheltuieli

30

1.678

1.586

40

1.626

5.363

5.363

9.285

305.088

305.088

1.010.699

2.151.757

3.162.456

3.467.544

9

20

8=6-7

1.678

1.064

1.064

1.064

1.064

1.064

-3.268

-3.268

109.948

109.948

1.332.386

2.161.827

3.494.213

3.600.893

7

efective

Cheltuieli

05 30 Alte obiecte de inventar

1.064

1.064

1.064

1.064

1.064

-3.268

-3.268

109.948

109.948

1.332.386

2.161.827

3.494.213

3.600.893

6

efectuate

legale
de platit

Angajamente

05

1.064

1.064

1.064

1.064

1.064

-3.268

-3.268

109.948

109.948

1.332.386

2.161.827

3.494.213

3.600.893

5

legale

bugetare

Plati

- lei-

20

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

250.970

250.970

1.486.580

2.205.000

3.691.580

3.942.550

4

definitive

Angajamente

Angajamente

Pag. 2

20

Bunuri de natura obiectelor de inventar

intretinere si functionare

01 30 Alte bunuri si servicii pentru
35.000

01 09 Materiale si prestari de servicii cu

20

20

35.000

Bunuri si servicii

caracter functional

35.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

01

20

35.000

20

35.000

CHELTUIELI CURENTE

01

IN ANUL CURENT

PRECEDENTI SI RECUPERATE

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

INVATAMANT

85

2.300.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

RECUPERATE IN ANUL CURENT

3.637.030

3

initiale

3.888.000

2

definitive

CHELTUIELI CURENTE

1

initiale

Credite bugetare

SI SUBVENTII

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

B

Denumire indicator

Credite de angajament

01

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31.12.2019

TOTAL JUDET

6810

tol

01 01 Salarii de baza

01 05 Sporuri pentru conditii de munca

01 11 Fond aferent platii cu ora

10

10

10

02

01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

20

20

01 05 Carburanti si lubrifianti

20

01 30

500

01 04 Apa, canal si salubritate

20

20

18.000

01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica

20

01 09

84.000

01 02 Materiale pentru curatenie

20

20

13.000

01 01 Furnituri de birou

20

Reparatii curente

intretinere si functionare

Alte bunuri si servicii pentru

caracter functional

Materiale si prestari de servicii cu

internet

156.920

30.000

2.720

34.000

1.500

3.200

350.000

22.500

22.500

Bunuri si servicii

Contributia asiguratorie pentru munca

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

03 07

10

27.550

27.550

01

03

10

Contributii

Vouchere de vacanta

20

02 06

10

87.000

52.800

145.000

68.000

637.150

989.950

20

02

10

01 30 Alte drepturi salariale in bani

10

Cheltuieli salariale in natura

01 17

10

Indemnizatii de hrana

Cheltuieli salariale in bani

10

1.040.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

01

10

1.390.000

3

initiale

1.420.000

2

definitive

CHELTUIELI CURENTE

1

initiale

20.000

2.720

34.000

1.500

500

18.000

88.000

13.000

3.200

160.920

350.000

22.500

22.500

25.150

25.150

81.300

40.900

140.200

60.000

669.950

992.350

1.040.000

1.390.000

1.420.000

4

definitive

Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

transport

B

Denumire indicator

Credite de angajament

01

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

18.921

1.508

28.889

1.136

59

14.314

82.988

10.975

2.500

142.369

307.688

22.248

22.248

25.150

25.150

78.409

40.713

139.931

59.735

669.405

988.193

1.035.591

1.343.279

1.363.953

18.921

1.508

28.889

1.136

59

14.314

82.988

10.975

2.500

142.369

307.688

22.248

22.248

25.150

25.150

78.409

40.713

139.931

59.735

669.405

988.193

1.035.591

1.343.279

1.363.953

6

legale

bugetare

5

Angajamente

Angajamente

18.921

1.508

28.889

1.136

59

14.314

82.988

10.975

2.500

142.369

307.688

22.248

22.248

25.150

25.150

78.409

40.713

139.931

59.735

669.405

988.193

1.035.591

1.343.279

1.363.953

7

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

3.922

18.921

1.508

28.665

1.136

59

14.314

82.989

10.225

2.185

141.081

303.148

22.197

22.197

25.150

25.150

78.475

45.866

137.645

60.096

663.861

985.943

1.033.290

1.336.438

1.338.034

9

efective

Cheltuieli

Pag. 3

tol

04 01 Medicamente

04 02 Materiale sanitare

20

20

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

85

85

84

71

01

01 30

recuperate in anul curent

Plati efectuate in anii precedenti si

IN ANUL CURENT

PRECEDENTI SI RECUPERATE

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

(inclusiv reparatii capitale)

Alte active fixe

active corporale

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

30.000

30.000

Active fixe

01

71

transport

30.000

71

30.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.850

70

30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

30

20
2.850

1.000

06 01 Deplasari interne, detasari, transferari

20

Alte cheltuieli

06

17.000

4.000

21.000

10.500

9.500

20.000

118.230

118.230

3

initiale

20

05 30 Alte obiecte de inventar

20

2

definitive

4

30.000

30.000

30.000

30.000

12.850

12.850

1.000

1.000

13.000

4.000

17.000

10.500

9.500

20.000

118.230

118.230

definitive

Credite bugetare

1.000

05 03 Lenjerie si accesorii de pat

20

1

initiale

Credite de angajament

Deplasari, detasari, transferari

05

20

Bunuri de natura obiectelor de inventar

04

20

Medicamente si materiale sanitare

03 01 Hrana pentru oameni

20

Hrana

03

B

Denumire indicator

20

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

-2.476

-2.476

-2.476

23.150

23.150

23.150

23.150

12.850

12.850

510

510

6.482

1.317

7.799

8.718

9.381

18.099

107.140

107.140

6

-2.476

-2.476

-2.476

23.150

23.150

23.150

23.150

12.850

12.850

510

510

6.482

1.317

7.799

8.718

9.381

18.099

107.140

107.140

legale

bugetare

5

Angajamente

Angajamente

-2.476

-2.476

-2.476

23.150

23.150

23.150

23.150

12.850

12.850

510

510

6.482

1.317

7.799

8.718

9.381

18.099

107.140

107.140

7

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

1.125

471

1.596

1.596

1.596

12.850

12.850

510

510

8.383

9.710

18.093

111.693

111.693

9

efective

Cheltuieli

Pag. 4

7010

tol

1.195.000

90.000
75.000

Cheltuieli salariale in bani

01 01 Salarii de baza

01 05 Sporuri pentru conditii de munca

Indemnizatii de hrana

01

01 17

01 30 Alte drepturi salariale in bani

10

10

10

10

10

1.500
14.000
12.000
180.000

01 02 Materiale pentru curatenie

01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica

01 04 Apa, canal si salubritate

01 05 Carburanti si lubrifianti

01 06 Piese de schimb

20

20

20

20

20

20

01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

20

caracter functional

01 09 Materiale si prestari de servicii cu

internet

01 07

20

155.500

13.000

27.000

50.000

7.030

01 01 Furnituri de birou

20

Transport

497.030

Bunuri si servicii

01

20

28.000
802.030

Contributia asiguratorie pentru munca

28.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

03 07

10

Contributii

37.000

37.000

100.000

20

03

02 30 Alte drepturi salariale in natura

10

10

02 06

10

Vouchere de vacanta

02

10

Cheltuieli salariale in natura

1.260.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

930.000

2.062.030

CHELTUIELI CURENTE

3

initiale

10

2

definitive

01

1

initiale

190.100

13.000

24.150

86.100

206.800

7.000

12.000

1.500

5.530

588.880

897.030

28.000

28.000

26.000

26.000

100.000

75.000

76.000

860.000

1.111.000

1.165.000

2.062.030

2.100.000

4

definitive

Credite bugetare

2.100.000

recuperate in anul curent (SF)

01 01 Plati efectuate in anii precedenti si

B

Denumire indicator

Credite de angajament

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

85

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

-2.476

175.852

12.209

22.107

76.157

206.674

4.212

9.754

3.734

553.095

827.920

24.550

24.550

2.900

2.900

100.000

69.353

75.059

854.374

1.098.786

1.126.236

1.954.156

1.953.364

-2.476

175.852

12.209

22.107

76.157

206.674

4.212

9.754

3.734

553.095

827.920

24.550

24.550

2.900

2.900

100.000

69.353

75.059

854.374

1.098.786

1.126.236

1.954.156

1.953.364

6

legale

bugetare

5

Angajamente

Angajamente

-2.476

175.852

12.209

22.107

76.157

206.674

4.212

9.754

3.734

553.095

827.920

24.550

24.550

2.900

2.900

100.000

69.353

75.059

854.374

1.098.786

1.126.236

1.954.156

1.953.364

7

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

150.365

10.643

20.748

68.548

164.051

3.856

7.804

2.909

467.241

511.210

24.550

24.550

2.900

2.900

96.439

69.323

74.753

850.502

1.091.017

1.118.467

1.629.677

1.636.923

9

efective

Cheltuieli

Pag. 5

tol

25

30

30 04 Chirii

30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20

20

20

20

20

2.000

85

84

01 30

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

71

37.970

Active fixe

01

71

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

(inclusiv reparatii capitale)

Alte active fixe

37.970

37.970

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

transport

37.970

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

200.000

18.000

218.000

70

Alte cheltuieli

dispozitiilor legale

intereselor statului, potrivit

derivate din actiuni in reprezentarea

4.000

14

20

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

35.000

05 30 Alte obiecte de inventar

Protectia muncii

05 01

20

43.000
8.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.000

3.000

20.000

Uniforme si echipament

05

04 01 Medicamente

20

20

04

20

Medicamente si materiale sanitare

03 02 Hrana pentru animale

20

20.000

03

20

Hrana

02
15.000

3

initiale

37.000

2

definitive

4

37.970

37.970

37.970

37.970

222.450

11.000

233.450

2.000

2.000

35.000

2.000

37.000

2.550

2.550

16.150

16.150

15.000

42.700

definitive

Credite bugetare

intretinere si functionare

1

initiale

Credite de angajament

Reparatii curente

01 30 Alte bunuri si servicii pentru

B

Denumire indicator

20

20

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

-792

216.454

2.000

218.454

28.539

28.539

15.978

15.978

11.854

42.396

6

-792

216.454

2.000

218.454

28.539

28.539

15.978

15.978

11.854

42.396

legale

bugetare

5

Angajamente

Angajamente

28.539

28.539

15.978

15.978

11.854

42.396

-792

216.454

2.000

218.454

7

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

7.246

7.246

7.246

7.246

19.612

19.612

9

9

14.387

14.387

9.961

38.317

9

efective

Cheltuieli

Pag. 6

8710

8310

tol

01 01 Plati efectuate in anii precedenti si

85

282.512

150.000
123.000

4.000
25.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

01

01 01 Furnituri de birou

01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica

01 04 Apa, canal si salubritate

01 05 Carburanti si lubrifianti

01 09 Materiale si prestari de servicii cu

20

20

20

20

20

20

20

51.550

20

27.000

Alte cheltuieli

30

5.000

05 30 Alte obiecte de inventar

5.000

05

20

Bunuri de natura obiectelor de inventar

intretinere si functionare

20

62.000

60.000

6.000

4.000

14.000

01 30

39.000

39.000

14.000

2.000

148.000

204.550

204.550

20

Alte bunuri si servicii pentru

caracter functional

150.000

CHELTUIELI CURENTE

01

2.000

333.000

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

50.670

4.844

4.844

61.178

59.856

5.638

13.385

143

140.200

195.714

195.714

50.670

4.844

4.844

61.178

59.856

5.638

13.385

143

140.200

195.714

195.714

50.670

4.844

4.844

61.178

59.856

5.638

13.385

143

140.200

195.714

195.714

50.778

61.178

59.856

5.638

13.385

143

140.200

190.978

190.978

387.270

96.032

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

transport

96.032

01

71

9

96.032

282.512

-792

-792

-792

8=6-7

Active fixe

282.512

-792

-792

-792

7

efective

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

387.550

-792

-792

-792

6

efectuate

Cheltuieli

71

5

legale

bugetare

legale
de platit

Angajamente

96.032

4

definitive

Plati

- lei-

70

3

initiale

Angajamente

Angajamente

Pag. 7

96.032

2

definitive

Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

1

initiale

Credite de angajament

SI VANATOARE

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

recuperate in anul curent (SF)

recuperate in anul curent

01

Plati efectuate in anii precedenti si

IN ANUL CURENT

PRECEDENTI SI RECUPERATE

B

Denumire indicator

85

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

tol

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

71

71

106.000

01 01 Constructii

71

01 30

Conducatorul institutiei,

(inclusiv reparatii capitale)

Alte active fixe

active corporale

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

4

47.000

30.000

106.000

183.000

183.000

183.000

51.550

definitive

13.093

20.395

53.310

86.798

86.798

86.798

50.670

6

13.093

20.395

53.310

86.798

86.798

86.798

50.670

legale

bugetare

5

Angajamente

Angajamente

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

47.000

30.000

183.000

Active fixe

01

71

transport

183.000

27.000
183.000

3

initiale

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2

definitive

CHELTUIELI DE CAPITAL

1

initiale

Credite bugetare

71

30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

B

Denumire indicator

Credite de angajament

70

20

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

7

13.093

20.395

53.310

86.798

86.798

86.798

50.670

efectuate

Plati

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

492

30.918

164.882

196.292

196.292

196.292

50.778

9

efective

Cheltuieli

Pag. 8

4202

65

14

Dezvoltare Locala

Finantarea Programului National de

versitar

ale unitatilor de invatamant preuni-

10.000.000

10.000.000

SUBVENT II DE LA BUGET UL DE ST AT

Finantarea cheltuielilor de capital

10.000.000

SUBVENT II DE LA ALT E NIVELE ALE

4200

10.000.000

ADMINIST RAT IEI PUBLICE

IV. SUBVENT II

teritoriale

sau al unitatilor administrativ-

apartinind domeniului privat al statului

Venituri din vanzarea unor bunuri

construite din fondurile statului

Venituri din vanzarea locuintelor

ale institutiilor publice

4100 02

07

03

01

10.000.000

121.000

10.121.000

10.121.000

10.121.000

921.771

115.825

1.037.596

1.541.364

1.541.364

16.900

2.240

3.016

22.156

Venituri din valorificarea unor bunuri

22.156

VENIT URI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

557.203

3902

690.000

557.203

557.203

557.203

557.203

2.120.723

3=4+5

Total,
din care:

4

din anii
precedenti

Drepturi constatate

3900 02

680.000

690.000

690.000

690.000

690.000

10.811.000

2

Prevederi
bugetare
definitive

II. VENIT URI DIN CAPIT AL

Varsaminte din sectiunea de functionare

T RANSFERURI VOLUNT ARE, ALT ELE DECAT

3702

04

680.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

3300
680.000

680.000

C. VENIT URI NEFISCALE

2900

SUBVENT IILE

680.000

10.680.000

I. VENIT URI CURENT E

0002

1

T OT AL VENIT URI-BUGET LOCAL

B

Denumire indicator

Prevederi
bugetare
initiale

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2019

0001 02

A

tol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Capi- S ub- Pa- Gru- Ar- Ali-

TOTAL JUDET

921.771

115.825

1.037.596

1.541.364

1.541.364

16.900

2.240

3.016

22.156

22.156

557.203

557.203

557.203

557.203

557.203

2.120.723

5

din anul
curent

921.771

115.825

1.037.596

1.541.364

1.541.364

16.900

2.240

3.016

22.156

22.156

557.203

557.203

557.203

557.203

557.203

2.120.723

6

Incasari
realizate

7

S tingeri pe
alte cai
decat incasari

Pag.

8=3-6-7

Drepturi
constatate
de incasat

1 -lei-

4302

39

A

tol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Capi- S ub- Pa- Gru- Ar- Ali-

de parteneriat sau asociere

Subventii acordate in baza contractelor

SUBVENT II DE LA ALT E ADMINIST RAT II

B

Denumire indicator

1

Prevederi
bugetare
initiale

2

Prevederi
bugetare
definitive

503.768

503.768

3=4+5

Total,
din care:

4

din anii
precedenti

Drepturi constatate

503.768

503.768

5

din anul
curent

6

503.768

503.768

Incasari
realizate

7

S tingeri pe
alte cai
decat incasari

Pag.

8=3-6-7

Drepturi
constatate
de incasat

2 -lei-

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

5402

80.000
50.000

Active fixe

01

01 01 Constructii

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

71

71

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

71

460

460

01

71

active corporale

460

Active fixe

18.203

53.265

43.892

115.360

115.360

115.360

115.360

115.820

1.485.581

1.485.581

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

115.824

9
1.485.581

71

115.824

32.109

8=6-7

460

115.824

32.109

42.442

74.551

190.375

190.375

190.375

190.375

-437.291

-437.291

3.859.116

3.859.116

3.421.825

7

efective

Cheltuieli

70

121.000

32.109

42.442

74.551

190.375

190.375

190.375

190.375

-437.291

-437.291

3.859.116

3.859.116

3.421.825

6

efectuate

legale
de platit

Angajamente

460

fixe

Reparatii capitale aferente activelor

90.000

42.442

74.551

190.375

190.375

190.375

190.375

-437.291

-437.291

3.859.116

3.859.116

3.421.825

5

legale

bugetare

Plati

- lei-

CHELTUIELI DE CAPITAL

03

71

capitale)

Alte active fixe (inclusiv reparatii

100.000

190.000

311.000

311.000

311.000

311.000

16.508.300

16.508.300

16.508.300

4

definitive

Angajamente

Angajamente

Pag. 1

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

01 30

71

active corporale

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

30.000

80.000

71

71

80.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

70

transport

80.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5100 02

IN ANUL CURENT

PRECEDENTI SI RECUPERATE

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

80.000

85

15.577.300

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

RECUPERATE IN ANUL CURENT

15.577.300

CHELTUIELI DE CAPITAL

3

initiale

71

2

definitive

70

1

initiale

15.577.300

B

Denumire indicator

Credite bugetare

TOTAL CHELTUIELI

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Credite de angajament

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

tol

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2019

TOTAL JUDET

at

tol graf Titlu col

6702

6602

1.800.000
1.800.000
1.800.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

01

01 01

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

71

71

71

71

1.800.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

active corporale

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

transport

1.800.000

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1.690.000

1.693.500

1.693.500

1.693.500

1.693.500

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

259

7.424

7.683

7.683

7.683

7.683

33.951

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

transport

33.951

Active fixe

01

71

505.600

19.472

7.863

15.461

42.796

548.396

548.396

548.396

33.951

96.809

9
598.915

33.951

96.809

452.486

8=6-7

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

96.809

452.486

452.486

549.295

549.295

549.295

552.495

CHELTUIELI DE CAPITAL

97.300

452.486

452.486

549.295

549.295

549.295

552.495

7

efective

Cheltuieli

71

97.300

545.000

452.486

549.295

549.295

549.295

552.495

6

efectuate

legale
de platit

Angajamente

70

fixe

Reparatii capitale aferente activelor

5

legale

bugetare

Plati

- lei-

33.951

03

71

(inclusiv reparatii capitale)

Alte active fixe

545.000

642.300

642.300

642.300

2.335.800

4

definitive

Angajamente

Angajamente

Pag. 2

SANATATE

01 30

71

active corporale

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

420.000

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

71

420.000

Active fixe

transport

517.300

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

01

71

517.300

71

517.300

2.317.300

3

initiale

CHELTUIELI DE CAPITAL

2

definitive

Credite bugetare

INVATAMANT

1

initiale

Credite de angajament

70

6502

B

Denumire indicator

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

6500 02

tol

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

7402

7002

70.000

Active fixe

01

01 01 Constructii

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

71

71

71

50.000
50.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

01

01 02

01 03

71

71

71

71

Mobilier, aparatura birotica si alte

transport

Masini, echipamente si mijloace de

50.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

(inclusiv reparatii capitale)

Alte active fixe

active corporale

50.000

01 30

PROTECTIA MEDIULUI

71

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

70.000

70.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

transport

70.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

71

70.000

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

150.000

150.000

150.000

150.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

230.000

149.996

149.996

149.996

-287.295

-287.295

149.996

149.996

149.996

-287.295

-287.295

149.996

149.996

149.996

-287.295

-287.295

1.904

13.154

13.154

13.154

13.154

20.172

64.041

1.788

86.001

86.001

86.001

86.001

99.155

8.885

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

transport

8.885

Active fixe

01

9

71

3.200

8=6-7

71

3.200

7

efective

8.885

3.200

6

efectuate

8.885

3.500

5

legale

bugetare

Cheltuieli

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4

definitive

legale
de platit

Angajamente

CHELTUIELI DE CAPITAL

120.000

3

initiale

Plati

- lei-

71

2

definitive

Angajamente

Angajamente
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70

(inclusiv reparatii capitale)

Alte active fixe

1

initiale

Credite bugetare

8.885

01 30

B

Denumire indicator

Credite de angajament

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

71

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

7000 02

6802

tol

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

8702

1.400.000

01 01 Constructii

71

03

71

70

01 30

71

2.055.905

2.055.905

104.880

805.465

910.345

2.966.250

2.966.250

30

2.425

107.949

545.317

655.691

655.721

655.721

655.721

671.691

11.250

9

15.970

2.055.905

104.880

805.465

910.345

2.966.250

2.966.250

2.966.250

2.966.250

-437.291

-437.291

-437.291

8=6-7

efective

Cheltuieli

CHELTUIELI DE CAPITAL

12.111.500

104.880

805.465

910.345

2.966.250

2.966.250

2.966.250

2.966.250

-437.291

-437.291

-437.291

-437.291

149.996

7

legale
de platit

Angajamente

- lei-

15.970

11.600.000

110.000

1.410.000

1.520.000

13.631.500

13.631.500

149.996

-437.291

6

efectuate

Plati

Pag. 4

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

fixe

Reparatii capitale aferente activelor

(inclusiv reparatii capitale)

Alte active fixe

active corporale

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

60.000

1.460.000

Active fixe

01

71

71

13.060.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

transport

13.060.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

2.966.250

70

13.631.500

2.966.250

-437.291

-437.291

-437.291

149.996

13.060.000

13.631.500

150.000

5

legale

bugetare

13.060.000

50.000

4

definitive

TRANSPORTURI

3

initiale

8402

2

definitive

8000 02

1

initiale

Angajamente

Angajamente

-437.291

01

85

02 Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

Plati efectuate in anii precedenti si

IN ANUL CURENT

PRECEDENTI SI RECUPERATE

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

(inclusiv reparatii capitale)

Alte active fixe

active corporale

B

Denumire indicator

Credite bugetare

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE

01

01 30

85

85

84

71

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Credite de angajament

recuperate in anul curent (SD)

tol

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

71

transport

Conducatorul institutiei,

excedent/deficit sect dezv

active corporale

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

-5.697.300

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

-4.897.300

-1.301.102

8=6-7

9

1.013

14.957

15.970

7

efective

Active fixe

6

efectuate

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

5

legale

bugetare

Cheltuieli

01

4

definitive

legale
de platit

Angajamente

71

3

initiale

Plati

- lei-

71

2

definitive

Angajamente

Angajamente
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15.970

1

initiale

Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

B

Denumire indicator

Credite de angajament

71

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

9902 97

tol

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

30.000

T RANSFERURI VOLUNT ARE, ALT ELE DECAT

3710

Varsaminte din sectiunea de functionare

30.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

3300

04

30.000

C. VENIT URI NEFISCALE

2900

30.000

30.000

SUBVENT IILE

30.000

I. VENIT URI CURENT E

0002

1

T OT AL VENIT URI-VENIT URI

B

Denumire indicator

Prevederi
bugetare
initiale

2

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Prevederi
bugetare
definitive

23.150

23.150

23.150

23.150

23.150

23.150

3=4+5

Total,
din care:

4

din anii
precedenti

Drepturi constatate

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2019

0001 10

A

tol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Capi- S ub- Pa- Gru- Ar- Ali-

TOTAL JUDET

5

23.150

23.150

23.150

23.150

23.150

23.150

din anul
curent

6

23.150

23.150

23.150

23.150

23.150

23.150

Incasari
realizate

7

S tingeri pe
alte cai
decat incasari

Pag.

8=3-6-7

Drepturi
constatate
de incasat

1 -lei-

7010

6810

6510

5010

tol

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

71

01

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

71

(inclusiv reparatii capitale)

Alte active fixe

37.970

37.970

Active fixe

01 30

37.970

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

71

37.970

transport

37.970

CHELTUIELI DE CAPITAL

(inclusiv reparatii capitale)

Alte active fixe

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

01 30

70

71

active corporale

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

30.000

30.000

Active fixe

01

71

71

30.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

transport

30.000

37.970

37.970

37.970

37.970

37.970

30.000

30.000

30.000

30.000

23.150

23.150

23.150

23.150

23.150

23.150

23.150

23.150

23.150

23.150

23.150

23.150

23.150

7.246

7.246

7.246

7.246

7.246

1.125

471

1.596

1.596

1.596

1.596

30.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.922

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

transport
23.150

01 02

71

23.150

3.922

Active fixe

01

71

30.000

3.922

Masini, echipamente si mijloace de

3.922

305.088

305.088

305.088

9

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

109.948

109.948

109.948

8=6-7

CHELTUIELI DE CAPITAL

109.948

109.948

109.948

7

efective

Cheltuieli

71

109.948

109.948

109.948

6

efectuate

legale
de platit

Angajamente

70

250.970

250.970

250.970

5

legale

bugetare

Plati

- lei-

3.922

250.970

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

4

definitive

Angajamente

Angajamente

Pag. 1

INVATAMANT

250.970

3

initiale

250.970

2

definitive

CHELTUIELI DE CAPITAL

1

initiale

Credite bugetare

SI SUBVENTII

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

B

Denumire indicator

Credite de angajament

70

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2019

TOTAL JUDET

4

183.000

definitive

5

86.798

6

86.798

legale

bugetare

7

86.798

efectuate

8=6-7

legale
de platit

Angajamente

9

efective

Cheltuieli

183.000
183.000
106.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

01

01 01 Constructii

70

71

71

71

71

01 30

01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

71

Conducatorul institutiei,

excedent/deficit sect dezv

(inclusiv reparatii capitale)

Alte active fixe

active corporale

transport

01 02

71

-220.970

47.000

30.000

106.000

183.000

183.000

13.093

20.395

53.310

86.798

86.798

86.798

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

-220.970

47.000

30.000

183.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

Masini, echipamente si mijloace de

183.000

ALTE ACTIUNI ECONOMICE
183.000

13.093

20.395

53.310

86.798

86.798

86.798

-86.798

13.093

20.395

53.310

86.798

86.798

86.798

01 02 Masini, echipamente si mijloace de

71

492

30.918

164.882

196.292

196.292

196.292

196.292

96.032

96.032

Active fixe

71

transport

96.032

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

01

71

96.032

3

initiale

Plati

- lei-

96.032

2

definitive

Angajamente

Angajamente

Pag. 2

CHELTUIELI DE CAPITAL

1

initiale

Credite bugetare

SI VANATOARE

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

B

Denumire indicator

Credite de angajament

70

at

tol graf Titlu col

A

ne-

ti-

capi- ra- pa /

9910 97

8710

8310

tol

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

R O I EFUNCIAR
CT
COMISIA LOCALĂ DEP FOND
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.30
din 26 martie 2020

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din
orașul Ianca pe anul 2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
► Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din
orașul Ianca, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› pe anul 2019;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) 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 și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››
din orașul Ianca pe anul 2019, după cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
1.157.400
1.282.400
1.168.654
Cheltuieli bugetare
1.157.400
1.282.400
1.168.654
Venituri autofinanțare
15.000
15.000
1.064
Cheltuieli autofinanțare
15.000
15.000
1.064
(2) Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul
2019, în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 la prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi 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 Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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

COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului
Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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:
Aşa cum arătam în referatul privind aprobarea contului de execuţie a bugetului orașului
Ianca pe anul 2019, şi în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat operează
aceleaşi prevederi legale, respectiv dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, care obligă şi ordonatorii terţiari de credite să întocmească şi să supună spre
aprobare consiliului local, în acelaşi termen, contul de execuţie a bugetului fiecărei unităţi
şcolare pe anul anterior;
La fel ca şi în cazul Contul de execuţie a bugetului local, Contul de execuţie a bugetului
Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2019 a fost întocmit cu
respectarea prevederilor Normelor metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările
şi completările ulterioare;
De asemenea, execuţia bugetară din anul trecut, pe care o supunem aprobării, a fost
realizată întocmai prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi
rectificarea bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› în anul 2019;
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

P RFOND
O I E CFUNCIAR
T
COMISIA LOCALĂ DE
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.31
din 26 martie 2020

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din
orașul Ianca pe anul 2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din
orașul Ianca, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuției bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul 2019;
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, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din
orașul Ianca pe anul 2019, după cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăți efectuate (lei)
Venituri bugetare
452.900
452.900
452.900
Cheltuieli bugetare
452.900
452.900
398.756
Venituri autofinanțare
1.500
1.500
1.698
Cheltuieli autofinanțare
20.000
20.000
0
(2) Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2019,
în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 la prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi 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 Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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

COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului
Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, pe anul 2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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:
Repet, aşa cum arătam în referatul privind aprobarea contului de execuţie a bugetului
orașului Ianca pe anul 2019, şi în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
operează aceleaşi prevederi legale, respectiv dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, care obligă şi ordonatorii terţiari de credite să întocmească şi să
supună spre aprobare consiliului local, în acelaşi termen, contul de execuţie a bugetului
fiecărei unităţi şcolare pe anul anterior;
La fel ca şi în cazul Contul de execuţie a bugetului local, Contul de execuţie a bugetului
Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2019 a fost întocmit cu
respectarea prevederilor Normelor metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările
şi completările ulterioare;
De asemenea, execuţia bugetară de anul trecut, pe care o supunem aprobării, a fost
realizată întocmai prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi
rectificarea bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› în anul 2019;
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

P RFOND
O I E CFUNCIAR
T
COMISIA LOCALĂ DE
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.32
din 26 martie 2020
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
PRIMĂRIA
ORAŞULUI IANCA
Consiliului local al oraşului Ianca
pe anul 2019.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice, precum şi avizul
favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2019.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) 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 și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2019, după cum urmează:
Denumirea
Prevederi
Prevederi
Încasări realizate/
indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri
2.100 000
2.100 000
1.956 779
Cheltuieli
2.100 000
2.100 000
1.953 364
(2) Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2019, în sinteză pe
indicatori, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi 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 Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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

COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, ordonatorii terţiari de credite ai serviciilor publice cu personalitate juridică din
subordinea consiliilor locale au aceeaşi obligaţie de a întocmi şi supune spre aprobare contul
de execuţie bugetară pe anul anterior, odată cu aprobarea contului de execuţie a bugetului
centralizat al oraşului, din care de altfel face parte integrantă;
La fel, procedurile de întocmire a contului de execuţie bugetară, sunt aceleași prevăzute
de Normele metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
Tot așa, execuţia bugetară din anul trecut pe care o supunem aprobării a fost realizată
întocmai prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi rectificarea
bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2019;
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

P RFOND
O I E CFUNCIAR
T
COMISIA LOCALĂ DE
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.33
din 26 martie 2020

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Unității de Asistență Medico Socială, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Unității de Asistență Medico Socială pe anul 2019;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) 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 și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2019, după cum urmează:
Denumirea indicatorului
Prevederi
Prevederi
Încasări realizate/
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
1.290.000
1.290.000
1.245.045
Cheltuieli bugetare
1.290.000
1.290.000
1.245.045
Venituri autofinanțare
130.000
130.000
118.908
Cheltuieli autofinanțare
130.000
130.000
118.908
(2) Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2019, în sinteză
pe indicatori, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi 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 Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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

COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de
Asistență Medico Socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
2019.
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:
Aşa cum precizam şi la hotărârea anterioară, în conformitate cu prevederile art.57 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, ordonatorii terţiari de credite ai serviciilor
publice cu personalitate juridică de sub autoritatea consiliilor locale, au aceeaşi obligaţie de
a întocmi şi supune spre aprobare contul de execuţie bugetară pe anul anterior, odată cu
aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului, din care de altfel face parte
integrantă;
La fel, procedurile de întocmire a contului de execuţie bugetară, sunt aceleaşi prevăzute
de Normele metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
De asemenea, execuţia bugetară din anul trecut, pe care o supunem aprobării, a fost
realizată întocmai prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi
rectificarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială în anul 2019;
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

P RFOND
O I E CFUNCIAR
T
COMISIA LOCALĂ DE
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.34
din 26 martie 2020

privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2020.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.30 alin.(1), art.32 alin.(3) şi art.33 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările
şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea protecției civile
nr.481/2004-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.2 din H.G.nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de asigurare cu
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
►dispoziţiile art.50 din Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în
situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.1184/2006;
►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi avizul favorabil al comisiei de
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7) lit.h), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă Planul de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2020, potrivit
Anexelor nr.1, 1A şi 1B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de
preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, precum şi şeful serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi 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 Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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

REFERAT DE APROBARE
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,
materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul
administrativ al oraşului Ianca în anul 2020.

PRIMĂRIA ORAŞULUI 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:
În conformitate cu dispoziţiile art.2 din H.G.nr.1040/2006, Planul naţional de asigurare cu
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă se întocmește
anual, fapt solicitat și prin adresa nr.468857/01.02.2010 de către Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă «Dunărea» al judeţului Brăila;
Temeiul legal al adoptării acestei hotărâri îl constituie:
-dispoziţiile art.30 alin.(1), art.32 alin.(3) şi art.33 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr.481/2004
privind protecţia civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.3 şi art.4 din H.G.nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de
asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
şi dispoziţiile art.50 din Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în
situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.1184/2006;
Cu precizarea că principalele cheltuieli care urmează a fi făcute în anul 2020 pe linia
situațiilor de urgență vizează înștiințarea, avertizarea și alarmarea populației, pentru care în
bugetul local din acest an s-a alocat suma de 21.330 lei, iar pentru protecția populației
(evacuare, cazare, adăpostire) s-a alocat suma de 54.000 lei;
Vă rog să fiţi de acord cu adoptarea acestei hotărâri în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA

JUDEŢUL BRĂILA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Ianca, str. Brăilei nr. 27; tel 0239.668178, 0239 668395; fax 0239 668178
www.primaria-ianca.ro, email: informatii.publice@primaria-ianca.ro, primaria.ianca@yahoo.com
ANEXA NR.1A LA H.C.L NR.33/2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR
A V I Z A T,
ŞEF
COMPARTIMENT
RESURSE UMANE
PRIMAPRIMA
PLANUL
pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2020
Nr.

NecesarIANCA
Existent
PRIMĂRIA ORAŞULUI

Crt.
1
2
3
4
5
6
7

F O R Ţ E

FUNCŢII DE SPRIJIN
Înștiințare, avertizare și alarmare
Recunoaștere și cercetare
Comunicații și informatică
Căutare - salvare
Descarcerare, deblocare căi de acces

Protecția populației (evacuare, cazare, adăpostire, asigurare apă și hrană,
alte măsuri de protecție)
Asistenţă medicală de urgenţă (prim ajutor calificat, triaj, stabilizare,
evacuare medicală, asistență medicală de urgență în unitățile de primire
urgențe și compartimentele de primire urgențe)

Deficit

Grad de
asigurare
(%)

Observaţii

7

3

4

43

2

1

1

50

1

1

-

100

7

4

3

57

colab. Garda 2

7

4

3

57

colab. Garda 2

7

4

3

57

colab. Garda 2

3

1

2

33

colab. SMURD

3

-

3

-

3

7

30

colab. Garda 2
colab. Garda 2

8

Asistență medicală în faza spitalicească

9

Localizarea şi stingerea incendiilor
Neutralizarea materialelor periculoase/explozive/radioactive

10

Asigurarea transportului

2

-

2

-

4

4

-

100

3

-

3

-

3

-

3

-

9

5

4

56

Pol.Locală

5

3

2

60

colab. Garda 2

4

2

2

50

colab. Garda 2

4

-

4

-

4

-

4

-

85

35

50

41

10
11
12
13
14
15
16
17

18

Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilități
Efectuarea depoluării şi decontaminării CBRN
Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul
situațiilor de urgență
Restabilirea stării provizorii de normalitate
Acordarea de ajutoare de primă necesitate
Acordarea asistenței sociale, psihologice și religioase
Implementarea măsurilor de control în cazul evoluției unor epizootii
grave și zoonoze, respectiv implementarea măsurilor privind
prevenirea situațiilor determinate de atacul organismelor dăunătoare
plantelor

T O T A L:

P R I M A R,
FĂNEL GEORGE CHIRIŢĂ

ÎNTOCMIT,
ING. DEACU DANIEL C-TIN

ROMÂNIA

JUDEŢUL BRĂILA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

ŞEFUL STRUCTURII FINANCIAR-CONTABILE,
COMISIA LOCALĂ DE______________________________
FOND FUNCIAR

AVIZAT,

PRIMAPRIMA

ŞEFUL STRUCTURII LOGISTICE,
________________________

Anexa Nr.1B la H.C.L nr.33/2020

PLANUL

pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2020

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

U.M
Nr.
Crt.

0
1.

Studiu de fezabilitate, audibilitate, proiect pentru
achiziţionarea unui nou sistem de înştiinţarealarmare electronic

VALOARE PREVĂZUTĂ ÎN 2020
Materiale
(col.5 x col.6)

Total lucrări/dotări

6

7

8

600
600

1,2
0,8

720
480

3

230

690

Necesar

Existent

Prevăzut
a se realiza
în anul
2020

2

3

4

5

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

2
1
4
1.200
1.600

2
1
4
-

6

-

FUNCŢII DE SPRIJIN

1
Înștiințare, avertizare și alarmare
- sirenă electrică de 5,5 kW
- sirenă electrică de 3,5 kW
- sirenă electronică
- afişe
- pliante
- broşuri
- portavoce
- motosirenă

MIJLOACE

cpl

Preţ unitar
- lei -

Din care :
Lucrări de
investiţii în
continuare

Lucrări de
investiţii noi

Dotări independente
(col.5 x col.6)

9

10

11

U.M
Nr.
Crt.

FUNCŢII DE SPRIJIN

- radio receptor
- radiotelefon mobil
- materiale informative
- binoclu
- echipament informatic
- staţie emisie recepţie
- întreţinere şi reparaţii
- centrală alarmare electronică

- retranslator radio cu interfaţă telefonică

- generator de curent
- curs pregătire
- echipament
- materiale exercițiu alarmare
- alte materiale
Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
- aparat radio
- calculator cu acces la internet
- DVD player
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări

2.

TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin
Recunoaștere și cercetare
- telefon automat
- lanternă
- fax
- telefon celular
- calculator
- imprimantă
- harta fizică a localităţii
- harta fizică a judeţului
- harta fizică a ţării

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

MIJLOACE

VALOARE PREVĂZUTĂ ÎN 2020
Preţ unitar
- lei -

Materiale
(col.5 x col.6)

Necesar

Existent

Prevăzut
a se realiza
în anul
2020

1.200
1

-

600
1

1,2
520

720
520

7
1

1

7
-

2.600

18.200

1

1

-

Total lucrări/dotări

Din care :
Lucrări de
investiţii în
continuare

Lucrări de
investiţii noi

Dotări independente
(col.5 x col.6)

-

-

-

21.330

buc
buc
buc

1
1

-

-

21.330
buc
buc
cpl
buc
cpl
buc
buc
buc
buc

16

4

4

2

1

-

3

-

2

50

200

250

500

-

U.M
Nr.
Crt.

FUNCŢII DE SPRIJIN

- harta cu zonele de risc din localitate
- ruletă 20 la 50 m
- planuri topografice (sc.1:2000-1:10000)

- radiometru ADM
- detector radiaţii
- detector STL
- planşetă pentru desenator

- aparat pt. îndosariere cu inele de plastic

3.

- şablon semne convenţionale
- aparat pt. laminat cu foaie de plastic
- aparat de tocat hârtie
- garaje
- alte materiale
Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări
TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin
Comunicații și informatică
- radio receptor
- telefon mobil
- echipament informatic
- stație emisie recepție
- întreținere și reparații
- generator de curent
- alte materiale
Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

MIJLOACE

VALOARE PREVĂZUTĂ ÎN 2020

Necesar

Existent

Prevăzut
a se realiza
în anul
2020

3
1
7

-

2
7

1
1
2

1
-

1

Preţ unitar
- lei -

Materiale
(col.5 x col.6)

150

300

180

1.260

950

950

Total lucrări/dotări

Din care :
Lucrări de
investiţii în
continuare

Lucrări de
investiţii noi

Dotări independente
(col.5 x col.6)

-

-

-

3.210

3.210
buc

buc

1

1

-

-

U.M
Nr.
Crt.

4.

Necesar

FUNCŢII DE SPRIJIN

- aparat radio
- calculator cu acces la internet
- DVD player
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări
TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin
Căutare - salvare
- grup electrogen
- polidisc
- complet salvare de la înălţime
- costum protecţie cu cască
- frânghie – 10 m
- mănuşi protecţie
- targă sanitară
- drujbă
- brancardă
- echipament de protecţie
- cască protecţie
- barcă pneumatică
- reflector
- scară aluminiu 3x8

- scară culisabilă din mai multe elemente

- aparat portabil pentru sudură şi
tăiere cu flacără oxiacetilenică
- motopompă portabilă
- foarfecă manuală pt. tăiat fier beton
- staţie electrică de iluminat 1,2 kW
- frânghii pentru legături
- lanterne portabile
- motofierăstrău
- trusă electrică
- alte materiale
Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :

MIJLOACE
Existent

VALOARE PREVĂZUTĂ ÎN 2020
Prevăzut
a se realiza
în anul
2020

Preţ unitar
- lei -

Materiale
(col.5 x col.6)

Total lucrări/dotări

-

-

Din care :
Lucrări de
investiţii în
continuare

Lucrări de
investiţii noi

Dotări independente
(col.5 x col.6)

-

-

-

buc
buc
buc

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
1

1
1

-

4
15
2
1
2

2
5
1
2

2
10
1
-

2

2

-

2
1

1

2
-

1

1

-

2
1
1

2
1
-

-

6
1

2
-

4
-

30
9
210

60
90
210

250

500

25

100

960

U.M
Nr.
Crt.

5.

Necesar

FUNCŢII DE SPRIJIN

Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
- autospecială descarcerare
- remorcă cu materiale de intervenţie
la dezastre
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări
TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin
Descarcerare, deblocare căi de acces
- grup electrogen
- polidisc
- complet salvare de la înălţime
- costum protecţie cu cască
- frânghie – 10 m
- mănuşi protecţie
- targă sanitară
- drujbă
- brancardă
- echipament de protecţie
- cască protecţie
- barcă pneumatică
- reflector
- scară aluminiu 3x8
- scară culisabilă din mai multe elemente

- aparat portabil pentru sudură şi
tăiere cu flacără oxiacetilenică
- motopompă portabilă
- foarfecă manuală pt. tăiat fier beton
- staţie electrică de iluminat 1,2 kW
- frânghii pentru legături
- lanterne portabile
- motofierăstrău
- trusă electrică
- alte materiale
Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :

MIJLOACE
Existent

VALOARE PREVĂZUTĂ ÎN 2020
Prevăzut
a se realiza
în anul
2020

Preţ unitar
- lei -

Materiale
(col.5 x col.6)

Total lucrări/dotări

960

-

Din care :
Lucrări de
investiţii în
continuare

Lucrări de
investiţii noi

Dotări independente
(col.5 x col.6)

-

-

-

buc
buc

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
1

1
1

-

1
2

1
2

-

2

2

-

1

1

-

1

1

-

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

2
2

2
2

-

U.M
Nr.
Crt.

6.

FUNCŢII DE SPRIJIN

MIJLOACE
Necesar

Existent

VALOARE PREVĂZUTĂ ÎN 2020
Prevăzut
a se realiza
în anul
2020

Preţ unitar
- lei -

Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
- autospecială descarcerare
buc
- remorcă cu materiale de intervenţie
buc
la dezastre
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări
TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin
Protecția populației (evacuare, cazare, adăpostire, asigurare apă și hrană, alte măsuri de protecție)
- tractor cu remorcă
buc
3
3
- autocamioane
buc
1
1
- saltele mobile
buc
400
200
- scaune pliante
buc
- paturi pliante
buc
- pături
buc
400
200
- lenjerie pat
buc
- perne
buc
400
200
- cizme
buc
20
10
10
40
- pelerine
buc
30
30
- drujbă
buc
1
1
- roabă
buc
2
2
- funii
buc
- materiale de prim ajutor
buc
- cort
buc
6
- lanterne
buc
8
4
- bastoane reflectorizante
buc
4
2
- fluiere
buc
4
4
8
- vestă reflectorizantă
buc
4
4
- carburanţi
litri
- lubrifianţi
litri
- trusă sanitară de salvare şi prim-ajutor
buc
2
- cizme lungi din cauciuc
buc
4
2
90
- barcă cu motor
buc
- bac cu remorcher
buc

Materiale
(col.5 x col.6)

Total lucrări/dotări

-

-

400

32

180

Din care :
Lucrări de
investiţii în
continuare

Lucrări de
investiţii noi

Dotări independente
(col.5 x col.6)

-

-

-

32.800

32.800

12.800

12.800

8.400

8.400

U.M
Nr.
Crt.

- complet de servit masa de unică folosinţă

7.

Necesar

FUNCŢII DE SPRIJIN

- conserve carne
- conserve legume
- apă minerală/plată
- pâine

MIJLOACE

buc
buc
litri
buc
buc
buc
buc

Existent

VALOARE PREVĂZUTĂ ÎN 2020
Prevăzut
a se realiza
în anul
2020

Preţ unitar
- lei -

Materiale
(col.5 x col.6)

Total lucrări/dotări

Din care :
Lucrări de
investiţii în
continuare

Lucrări de
investiţii noi

Dotări independente
(col.5 x col.6)

- instalaţie de potabilizare
- săpun, detergenți
- alte materiale
Total : materiale
612
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări
TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
612
54.000
54.000
Funcţie de sprijin
Asistenţă medicală de urgenţă (prim ajutor calificat, triaj, stabilizare, evacuare medicală, asistență medicală de urgență în unitățile de primire urgențe și compartimentele de primire urgențe)
- cort complet de 20 persoane
buc
- ladă cu materiale injectabile şi
buc
seringi de unică folosinţă
- ladă cu materiale perfuzabile şi truse buc
de perfuzie
- ladă cu materiale de intubaţie şi
buc
laringoscoape
- ladă cu pansamente, antiseptice şi
buc
materiale pentru arşi
- ladă cu atele
buc
- truse de prim ajutor
buc
6
2
300
600
- targă sanitară
buc
- cutie cu feşe de răniţi
buc
- complet de salvare şi prim ajutor
cpl
- geantă sanitară
buc
2
1
1.350
1.350
- complet de pansamente
cpl
- garaj SMURD
buc
1
1
- alte materiale

U.M
Nr.
Crt.

- remorcă cu materiale de intervenţie la
dezastre

8.

Necesar

FUNCŢII DE SPRIJIN

Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
- autosanitară nemedicalizată

MIJLOACE
Existent

VALOARE PREVĂZUTĂ ÎN 2020
Prevăzut
a se realiza
în anul
2020

Preţ unitar
- lei -

Materiale
(col.5 x col.6)

Total lucrări/dotări

Din care :
Lucrări de
investiţii în
continuare

Lucrări de
investiţii noi

Dotări independente
(col.5 x col.6)

-

-

-

1.950

buc
buc

- defibrilator
buc
- EKG portabil
buc
- pulsoximetru
buc
- aparat de administrare a oxigenului
buc
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări
TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin
Asistență medicală în faza spitalicească
- aparatură medicală
buc
- medicamente
buc
- truse de prim ajutor
buc
- targă sanitară
buc
- complet de salvare şi prim ajutor
cpl
- geantă sanitară
buc
- alte materiale
Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
- autosanitară medicalizată
buc
- defibrilator
buc
- EKG portabil
buc
- pulsoximetru
buc
- aparat de administrare a oxigenului
buc
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări

1.950

-

U.M
Nr.
Crt.

9.

Necesar

FUNCŢII DE SPRIJIN

TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin
Localizarea şi stingerea incendiilor
- aparat de respirat cu aer comprimat
- pichet P.S.I
- lopată
- găleţi tablă
- sape
- topoare
- aparate de stropit Kyoritz
- stingătoare
- mături de nuiele
- bidoane de 10 litri
- greble
- furci
- lopeţi elastice pentru incendiu
- cazmale
- complet protecţie servant pompier
- căşti PSI
- autospecială stingere incendii
- furtun de refulare tip B
- furtun de refulare tip C
- reducţie tip B-C
- hidrant portativ
- cange
- scară culisabilă
- carburanţi
- ţeavă refulare tip C
- racord tip C
- rangă PSI
- târnăcop
- cizme
- salopetă
- lanternă
- ferăstrău
- mască contra fumului şi gazelor

MIJLOACE

cpl
cpl
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
m.l
m.l
buc
buc
buc
buc
litri
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

Existent

VALOARE PREVĂZUTĂ ÎN 2020
Prevăzut
a se realiza
în anul
2020

2
10
10
10
10

10
6
2
2

4
4

10
20
10
10
6
6
10

6
6
2
1
6

20
6
2
4
-

4

-

-

60
60
2
2

60
-

2
-

3

3

-

4
4
4
4
2
4

2
3
4
-

2
4
1
2

Preţ unitar
- lei -

Materiale
(col.5 x col.6)

Total lucrări/dotări

-

-

25
35

100
140

7

140

20
20
60

120
40
240

50

100

40

80

20
35
180

80
35
360

Din care :
Lucrări de
investiţii în
continuare

Lucrări de
investiţii noi

Dotări independente
(col.5 x col.6)

-

-

-

U.M
Nr.
Crt.

10.

11.

FUNCŢII DE SPRIJIN

MIJLOACE
Necesar

Existent

- materiale întreţinere
buc
- echipament complet electrician
buc
- aparat de sudură
buc
- alte materiale
Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
- motopompă
buc
1
- motoferăstrău
buc
1
- grup electrogen
buc
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări
TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin
Neutralizarea materialelor periculoase/explozive/radioactive
- mască contra fumului şi gazelor
buc
3
- bandă pentru delimitare perimetrală
ml
500
- dozimetru individual cu citire directă
buc
- alte materiale
Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări
TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin
Asigurarea transportului
- autoutilitare
buc
3
- tractoare cu remorcă
buc
3
- autobasculante
buc
1
- carburanţi
litri
8.000

VALOARE PREVĂZUTĂ ÎN 2020
Prevăzut
a se realiza
în anul
2020

Preţ unitar
- lei -

Materiale
(col.5 x col.6)

Total lucrări/dotări

Din care :
Lucrări de
investiţii în
continuare

Lucrări de
investiţii noi

Dotări independente
(col.5 x col.6)

1.435

1

1
500

3
3
1
-

-

1.435

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.000

5,2

36.400

U.M
Nr.
Crt.

12.

13.

FUNCŢII DE SPRIJIN

MIJLOACE
Necesar

Existent

- lubrifianţi
litri
300
- motopropulsor
buc
1
- alte materiale
Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
- tractoare cu remorcă
buc
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări
TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin
Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilități
- generator electric
buc
1
- motopompă portabilă
buc
- motofierăstrău
buc
- carburanți
litri
800
- lubrifianți
litri
30
- motopropulsor
buc
- alte materiale
Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări
TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin
Efectuarea depoluării şi decontaminării CBRN
- costume protecţie
buc
- complet decontaminare individual
cpl
- trusă steguleţe pt. marcare teren contaminat
cpl
- dozimetru individual
buc

1

VALOARE PREVĂZUTĂ ÎN 2020
Prevăzut
a se realiza
în anul
2020
300
-

Preţ unitar
- lei -

12

Materiale
(col.5 x col.6)

Total lucrări/dotări

Din care :
Lucrări de
investiţii în
continuare

Lucrări de
investiţii noi

Dotări independente
(col.5 x col.6)

-

-

-

-

-

-

-

-

3.600
40.000

40.000
1

-

-

800
30

5,2
12

4.160
360
4.520

4.520

U.M
Nr.
Crt.

14.

15.

FUNCŢII DE SPRIJIN

MIJLOACE
Necesar

Existent

VALOARE PREVĂZUTĂ ÎN 2020
Prevăzut
a se realiza
în anul
2020

Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări
TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin
Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul situațiilor de urgență
- portavoce
buc
6
4
- bastoane reflectorizante
buc
6
4
- veste reflectorizante
buc
6
6
- lanterne
buc
6
4
- alte materiale
Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări
TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin
Restabilirea stării provizorii de normalitate
- lopeţi
buc
10
4
6
- saci
buc
100
50
- exerciţiu de alarmare
- alte materiale
- motoferăstraie
buc
2
2
- sape
buc
10
8
- cazmale
buc
10
8
- buldoexcavator
buc
1
1
- autobasculantă
buc
1
1
- tractor cu remorcă
buc
3
3
-

Preţ unitar
- lei -

Materiale
(col.5 x col.6)

Total lucrări/dotări

40
15

160
60

20

80

Din care :
Lucrări de
investiţii în
continuare

Lucrări de
investiţii noi

Dotări independente
(col.5 x col.6)

-

-

-

-

-

-

-

-

300

300
20
1,2

120
60

20
20

160
160

U.M
Nr.
Crt.

16.

FUNCŢII DE SPRIJIN

- carburanți
litri
- lubrifianți
litri
- alte materiale
Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări
TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin
Acordarea de ajutoare de primă necesitate
- conserve carne
buc
- conserve legume
buc
- apă minerală/plată
litri
- pâine
buc
- complet de servit masa de unică folosinţă buc
- instalaţie de potabilizare
buc
- carburanți
litri
- săpun
buc
- detergent
kg
- prosoape
buc
- hârtie igienică
buc
- alte materiale
Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări
TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin

MIJLOACE
Necesar

Existent

VALOARE PREVĂZUTĂ ÎN 2020
Prevăzut
a se realiza
în anul
2020

Preţ unitar
- lei -

Materiale
(col.5 x col.6)

Total lucrări/dotări

Din care :
Lucrări de
investiţii în
continuare

Lucrări de
investiţii noi

Dotări independente
(col.5 x col.6)

500

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U.M
Nr.
Crt.

17.

18.

MIJLOACE
Necesar

FUNCŢII DE SPRIJIN

Existent

VALOARE PREVĂZUTĂ ÎN 2020
Prevăzut
a se realiza
în anul
2020

Preţ unitar
- lei -

Acordarea asistenței sociale, psihologice și religioase
- puncte de informare a populației
- diverse materiale
Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări
TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin

Materiale
(col.5 x col.6)

Total lucrări/dotări

-

-

Din care :
Lucrări de
investiţii în
continuare

Lucrări de
investiţii noi

Dotări independente
(col.5 x col.6)

-

-

-

Implementarea măsurilor de control în cazul evoluției unor epizootii grave și zoonoze, respectiv implementarea măsurilor privind prevenirea situațiilor determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor

- panouri de avertizare căi acces
- echipamente
- carburanți
- tractoare cu remorcă
- buldoexcavatoare
- autovehicule de transport
- medicamente
- alte materiale
Total : materiale
Lucrări de investiţii în continuare :
Subtotal : obiective în continuare
Lucrări de investiţii noi :
Subtotal : obiective noi
Dotări independente :
Subtotal : dotări independente
Total : lucrări/dotări
TOTAL : materiale/lucrări/dotări –
Funcţie de sprijin

buc
buc
litri
buc
buc
buc
buc

TOTAL GENERAL : MATERIALE/LUCRĂRI/DOTĂRI –
FUNCŢII DE SPRIJIN

P R I M A R,
FĂNEL GEORGE CHIRIŢĂ

600
1
1

1
1

600
-

5,2

3.120

30

-

30

25

750

3.870

-

-

-

-

78.687

54.000

-

54.000

-

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL,
GEORGIANA TURCU

INSPECTOR SPECIALITATE,
ING. DEACU DANIEL CONSTANTIN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA ORAȘULUI IANCA

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

ANEXA NR.1 LA H.C.L NR.33/2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

A V I Z A T,
ŞEFUL STRUCTURII FINANCIAR-CONTABILE

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR
PRIMAPRIMA
P
LANUL
pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2020
Nr.
Crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FUNCŢII DE SPRIJIN

Înștiințare, avertizare și alarmare
Recunoaștere și cercetare
Comunicații și informatică
Căutare - salvare
Descarcerare, deblocare căi de acces

Protecția populației (evacuare, cazare, adăpostire, asigurare apă și hrană, alte măsuri de protecție)

Asistenţă medicală de urgenţă
Asistență medicală în faza spitalicească
Localizarea şi stingerea incendiilor
Neutralizarea materialelor periculoase/explozive/radioactive
Asigurarea transportului
Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilități
Efectuarea depoluării şi decontaminării CBRN
Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul situațiilor de urgență
Restabilirea stării provizorii de normalitate
Acordarea de ajutoare de primă necesitate
Acordarea asistenței sociale, psihologice și religioase
Implementarea măsurilor de control în cazul evoluției unor epizootii grave și zoonoze

P R I M A R,
FĂNEL GEORGE CHIRIŢĂ

CHELTUIELI
MATERIALE

CHELTUIELI
DE CAPITAL
(COL.5+6+7)

2
21.330
3.210
960
612
1.950
1.435
40.000
4.520
300
500
3.870

3
21.330
3.210
960
612
1.950
1.435
40.000
4.520
300
500
3.870

4
54.000
-

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

1

T O T A L

TOTAL
CHELTUIELI
(col.3+4)

132.687

78.687

54.000

Din care:
Lucrări de
investiţii în
continuare
5
-

-

Lucrări de
investiţii noi

Alte cheltuieli
de investiţii

6
54.000
-

7
-

54.000

ÎNTOCMIT,
ing. DEACU DANIEL C-TIN

-

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

P RFOND
O I E FUNCIAR
CT
COMISIA LOCALĂ DE
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.35
din 26 martie 2020

privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
Având în vedere :
►dispoziţiile art.13 lit.a) şi art.14 lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr.481/2004 privind
protecţia civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.6 alin.(1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor, aprobată prin Ordinul M.A.I. nr.132/2007;
►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi avizul favorabil al comisiei de
specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7) lit.h), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca,
aprobat prin H.C.L.nr.27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit
raportului şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, actualizat
cu modificările şi completările aprobate potrivit alin.(1), este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează preşedintele comitetului
local pentru situaţii de urgenţă şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi 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 Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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

REFERAT
DE APROBARE
COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia
situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca.
În temeiul prevederilor art.30
alin.(1) lit.c)ORAŞULUI
din Legea nr.24/2000PRIMĂRIA
IANCArepublicată 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:
Prin procesul verbal de control nr. 554650/22.12.2009 încheiat de Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă «Dunărea» al judeţului Brăila, s-a stabilit că Planul de analiză şi acoperire a riscurilor
în orașul Ianca trebuie actualizat anual sau ori de câte ori intervin modificări în structura demografică,
în infrastructură, în reţelele de utilităţi publice, etc.;
Potrivit dispoziţiilor art.13 lit.a) şi art.14 lit.a) din Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, primarul elaborează și Consiliul local aprobă
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă,
stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite Inspectoratului în raza căruia
funcţionează;
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor este documentul care cuprinde riscurile potenţiale dintro unitate administrativ-teritorială, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul
riscurilor respective;
Toate modificările care survin pe teritoriul localităţii în decursul unui an în ceea ce priveşte
structura demografică, căile de transport, dezvoltarea economică, apariţia de noi activităţi
economice, infrastructura locală, reţele de utilităţi publice, locuri de adunare şi cazare a populaţiei în
situaţii de urgenţă, trebuie cuprinse în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, actualizarea lui
urmând a fi aprobată în anul următor;
Având în vedere că pe parcursul anului 2019 au apărut astfel de modificări, dar şi necesitatea
unor completări aşa cum sunt prevăzute în raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă, se impune actualizarea Planului despre care am făcut vorbire;
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

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAŞ IANCA

ANEXĂ LA H.C.L NR. 35 / 2020

COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
AL ORAŞULUI IANCA

PLANUL

DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
ORAŞ IANCA

APROBAT

în şedinţa Consiliului Local Ianca din data de 18.03.2010
ACTUALIZAT
în şedinţa Consiliului Local Ianca din data de 26.03.2020
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Capitolul I – DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 1 – Definiţie, scop, obiective
Definiţie
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR, cuprinde riscurile
potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale, măsurile, acţiunile şi
resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.
Scop
Scopurile PAAR sunt acelea de a asigura cunoaşterea sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin
autorităţilor şi agenţilor economici premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de
urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor
generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat
fiecărui tip de risc identificat.
Obiectivele :
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării
acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor
rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării
funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative;
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor
de urgenţă.
Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta prin controalele operationale asigura
pregatirea , organizarea si coordonarea actiunilor de raspuns precum si elaborarea procedurilor
specifice de interventie corespunzatoare tipurilor de riscuri generatoare de situatii de
urgenta.Operatorii economici , institutiile publice , organizatiile ne-guvernamentale din Unitatea
Administrativ – Teritoriala au obligatia de a pune la dispozitia Comitetelor pentru situatii de urgenta
toate documentele si datele necesare .
SITUAŢIA DE URGENŢĂ – EVENIMENT EXCEPŢIONAL, CU CARACTER NONMILITAR,
CARE PRIN AMPLOARE ŞI INTENSITATE AMENINŢĂ VIAŢA ŞI SĂNĂTATEA POPULAŢIEI, MEDIUL
ÎNCONJURĂTOR, VALORILE MATERIALE ŞI CULTURALE IMPORTANTE, IAR PENTRU RESTABILIREA STĂRII
DE NORMALITATE SUNT NECESARE ADOPTAREA DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI URGENTE, ALOCAREA DE
RESURSE SUPLIMENTARE ŞI MANAGEMENTUL UNITAR AL FORŢELOR ŞI MIJLOACELOR IMPLICATE ;
AMPLOAREA SITUAŢIEI DE URGENŢĂ – MĂRIMEA ARIEI DE MANIFESTARE A
EFECTELOR DISTRUCTIVE ALE ACESTEIA ÎN CARE SUNT AMENINŢATE SAU AFECTATE VIAŢA
PERSOANELOR, FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR STATULUI DEMOCRATIC, VALORILE ŞI INTERESELE
COMUNITĂŢII;
INTENSITATEA SITUAŢIEI DE URGENŢĂ – VITEZA DE EVOLUŢIE A FENOMENELOR
DISTRUCTIVE ŞI GRADUL DE PERTURBARE A STĂRII DE NORMALITATE;
STAREA POTENŢIAL GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ – COMPLEX DE
FACTORI DE RISC CARE, PRIN EVOLUŢIA LOR NECONTROLATĂ ŞI IMINENTĂ AMENINŢĂRII, AR PUTEA
ADUCE ATINGERE VIEŢII ŞI POPULAŢIEI, VALORILOR MATERIALE ŞI CULTURALE IMPORTANTE ŞI
FACTORILOR DE MEDIU;
DEZASTRUL REPREZINTĂ EVENIMENTUL DATORAT DECLANŞĂRII UNOR TIPURI DE
RISCURI, DIN CAUZE NATURALE SAU PROVOCATE DE OM, GENERATOR DE PIERDERI UMANE, MATERIALE
SAU MODIFICĂRI ALE MEDIULUI ŞI CARE, PRIN AMPLOARE, INTENSITATE ŞI CONSECINŢE, ATINGE ORI
DEPĂŞEŞTE NIVELURILE SPECIFICE DE GRAVITATE STABILITE PRIN REGULAMENTELE PRIVIND
GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, ELABORATE ŞI APROBATE POTRIVIT LEGII;.
CONFLICTUL ARMAT REPREZINTĂ FORMA DE MANIFESTARE A VIOLENŢEI ARMATE, CU
CARACTER INTERNAŢIONAL SAU NEINTERNAŢIONAL, ÎNTRE DOUĂ SAU MAI MULTE ENTITĂŢI (PĂRŢI
BELIGERANTE) RECUNOSCUTE.

2

ABREVIERI
I.S.U.J.

- INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ JUDEŢEAN

C.J.S.U.

- COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

C.L.S.U.

- COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

P.C.

- PUNCT COMANDA

N.B.C.

- NUCLEAR, BACTERIOLOGIC SI CHIMIC

C.R.

- CRUCE ROŞIE

P.S.I.

- PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

GR.

- GRUPA

ECH.

- ECHIPA

P.P.AJ.

- PUNCT PRIM AJUTOR

DT.

- DETAŞAMENT

E.M.A.

- ECHIPA MOBILA ANTIEPIDEMICA

D.P.A.M.C.

- DETAŞAMENT PRIM AJUTOR MEDICO-CHIRURGICAL

P.P.A.M.T.E.

- PUNCT PRIM AJUTOR MEDICAL TRIAJ-EVACUARE

S.M.U.R.

- SERVICIUL MOBIL DE URGENTA

S.S.R.M.

- STATIE STANDARD DE SUPRAVEGHEREA RADIOACTIVITATII MEDIULUI

S.G.A.

- SECTIA GOSPODARIREA APELOR

C.O.A.T.

- CENTRUL OPERAŢIONAL CU ACTIVITATE TEMPORARĂ

C.O.J.

- CENTRUL OPERAŢIONAL JUDEŢEAN

C.O.N.

- CENTRUL OPERAŢIONAL NAŢIONAL

C.N.S.U.

- COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Secţiunea 2 – Actele normative de referinţă care au stat la baza întocmirii prezentului
P.A.A.R. sunt următoarele :
-Legea nr. 481/2004 modificată şi completată cu Legea nr. 212/2006 privind protecţia civilă.
-Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor .
-Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
-Ordinul MAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea
activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă.
-Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă.
- H.G nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă.
- H.G nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile
serviciilor de urgenţă profesioniste.
- H.G nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură
ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă.
-Ordinul MAI nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul
naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei.
- H.G nr. 1669/2005 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Director de Asigurare la
Dezastre
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-Legea apelor nr. 107/1996.
-Ord.comun 1422/192/2012 al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului şi
Gospodăririi Apelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale.
- H.G nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi
reducerea efectelor inundaţiilor.
-Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a
V-a – Zone de risc natural.
- H.G nr.1075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor
dezastrelor produse de seisme si/sau alunecări de teren
- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de Management al Riscului
Seismic
-Ordinul comun nr. 1995/1160/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi
al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren
- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de Management al Riscului
Seismic.
- H.G nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care
sunt implicate substanţe periculoase.
-Ordinul MAI nr. 735/2005 privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi distribuirea ajutoarelor
interne şi internaţionale destinate populaţiei în situaţii de urgenţă
-H.G nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă
voluntare
-Ordinul MAI nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale
serviciilor de urgenţă profesioniste.
-Ordinul MAI nr. 1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind organizarea şi
funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă
-Ordin comun MAI/MAPDR nr.1475/551/2006 pentru aprobarea Regulamentului pentru
monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindina si seceta severa, regulamentul
privind gestionarea situaţiilor de urgenta in domeniul fitosanitar – invazii ale agenţilor de dăunare si
contaminare a culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar, regulamentul privind gestionarea
situaţiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de pădure.
(se vor adauga si alte acte care au stat la baza intocmirii prezentului P.A.A.R.)
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Capitolul II. CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV – TERITORIALE
Secţiunea 1. Amplasarea geografică şi relief
a. Suprafaţă, vecinătăţi
Localitatea Ianca se află în partea de centru-vest a judeţului Brăila .
Reţeaua actuală a localităţii se compune din următoarele structuri administrative *):
- oraş Ianca
6,06 km2
- sat Plopu (include şi Ianca Gară) 0,98 km2
- sat Oprişeneşti
0,81 km2
- sat Perişoru
1,06 km2
- sat Tîrlele Filiu
1,37 km2
- sat Berleşti
0,68 km2
*)se va trece numele localitatii / comunei / satului si suprafata in km2
Unitatea administrativ-teritorială (U.A.T.) Ianca are o suprafaţă totala de 186,14 km2 şi se
învecinează la sud cu localitatea Zăvoaia, la nord cu localitatea Şuţeşti, la est cu localitatea Traianu
şi la vest cu localitatea Mircea Vodă. De la nord la sud, teritoriul U.A.T Ianca se desfăşoară pe 18,5
km, iar de la vest la est pe 15,3 km.
b. Forme de relief, fauna, vegetaţia - specificităţi, influenţe
Localitatea Ianca aparţine din punct de vedere geomorfologic unităţii de Câmpie Brăilei,
subunitatea Câmpiei Brăilei propriu-zis, care se extinde de la est de linia Făurei – Ţăndărei, până la
vest de Valea Ianca; de lunca râului Buzău este despărţită printr-un taluz cu o altitudine variabilă de
3 – 20 m, iar de Lunca Călmăţuiului printr-un taluz neînsemnat, de multe ori greu de pus în
evidenţă. În partea de nord a Câmpiei Brăilei se constată un relief tipic eolian, format din dune,
majoritatea consolidate.
Atât în zona de dune, cât şi la sud de ea, terenul prezintă anumite ridicături (movile) de
natură antropogenară, precum şi depresiuni de „deflaţie”.În partea estică a Câmpiei Brăilei se află
Valea Ianca, orientată de la nord la sud şi a cărei lăţime variază de la 0,5 la 2,5 kilometri, către
vărsarea ei în Lunca Siretului. Spre nord din cauza acumulărilor eoliene, Valea Ianca dispare.
Elementele de vegetaţie din zona sudică sunt elementele tipice de stepă pontică şi silvostepă
panonică. Într-un trecut mai îndepărtat, vegetaţia caracteristică era reprezentată prin speciile de
stepă. Această a fost în mare parte desţelenită şi înlocuită cu vegetaţie de cultură în proporţie de
90%. În zonă nu se identifică ecosisteme specifice. Majoritatea plantelor îşi dezvoltă ciclu înaintea
perioadelor secetoase de la sfârşitul verii. Se găsesc terenuri agricole pârloage şi rămăşiţe de pajişte
stepice primare (grupări cu Festuca Vallsiaca, Stipa lssingiana, S. capillata şi alte ierburi xelofile).
Vegetaţia arborescentă este slab reprezentată atât la scara judeţului cât şi pe teritoriul
localităţii Ianca. Fauna spontană este reprezentată prin animale sedentare cât şi migratoare.
Modificările ce au loc în biotop s-au reflectat şi în aria lor de răspândire. Speciile caracteristice
zonei sunt: termite (Reticulitermis lucifugus Rossi), ciori (Imela germanica), popândăi (citellus
citellus). Nu sunt detectate specii rare sau ameninţate cu dispariţia.
c. Caracteristicile pedologice ale solului
Prezenţa pe suprafeţe întinse foarte slab înclinate sau orizontale a depozitelor loessoide,
lipoite în cea mai mare parte de drenaj superficial, condiţiile climatice semiaride, cu umiditate
superficială şi existenţa asociaţiilor vegetale ierboase de stepă au determinat formarea solurilor
cernoziomice în diferite faze de evoluţie pe cea mai mare parte a teritoriului judeţului Brăila.
Solurile sunt de vârstă Pleistocen Superior, corespunzător intervalului Riss-wurm fiind constituit
din loessuri şi depozite loessoide, cernoziom ciocolatiu cu textură lutoasă şi luto-nisipoasă.
Prezentând un grad mare de porozitate, infiltraţia pe verticală se realizează uşor. În condiţiile
existenţei aridităţii, apa freatică determină supraumezirea şi evaporaţia. Vara, datorită insolaţiei,
suprafaţa solurilor îşi ridică temperatura, se intensifică evaporaţia, iar umiditatea (sub un metru) se
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menţine între coeficientul de ofilire şi mijlocul umidităţii active. Acestea sunt caracteristicile
ţinuturilor cu climat temperat-continental unde vegetaţia naturală, în perioada de formare au
constituit-o ierburile de stepă.
În zona localităţii Ianca depozitele de suprafaţă aparţin holocenului inferior şi holocenului
superior.
Depozitele holocen-inferior sunt reprezentate prin aluviunile terasei joase a Dunării şi prin
depozitele loessoide aparţinând Câmpiei Brăilei. Acumulările terasei joase a Dunării sunt constituite
din nisipuri şi nisipuri slab argiloase, grase de 5 – 10 m. Depozitele loessoide, care acoperă Câmpia
Brăilei, au un caracter prăfos nisipos, sunt macroporice de culoare gălbui. În partea de nord a
Câmpiei Brăilei, ele devin din ce în ce mai nisipoase. Grosimea lor este de 5 – 10 m. Depozitele
loessoide ale terasei joase, acumulările aluvionare ale luncilor şi nisipurilor eoliene din regiune au
fost atribuite holocenului superior. Menţionăm că în aluviunile luncii Dunării nu s-au întâlnit
pietrişuri ci numai nisipuri şi nisipuri argiloase cu intercalaţii argiloase, a căror grosime este de 10 15 m. Aluviunile grosiere reprezintă de fapt aluviunile vechiului curs al Buzăului.
Forajele executate în localitate au interceptat sub stratul superficial de sol vegetal, un strat de
loessuri argiloase şi loessuri prăfoase, galbene, cu umiditate ridicată şi consistenţă scăzută,
caracterizat de compresibilitate mare şi caracteristici nefavorabile ale rezistenţei la forfecare.
Terenul de fundare se încadrează în categoria terenurilor slabe, care necesită măsuri de îmbunătăţire
în vederea fundării directe a construcţiilor.
Secţiunea 2. Caracteristici climatice
a. Regimul climatic, specificităţi, influenţe
Caracteristica climatului este conferită de poziţia pe care o are teritoriul U.A.T Ianca în cadrul
judeţului Brăila şi de condiţiile locale geografice.
Principalele caracteristici ale anotimpurilor sunt:
Verile sunt caracterizate de următoarele fenomene meteorologice: secetă accentuată, căderi
de grindină însoţite uneori de vânturi puternice care pot lua aspect de vijelie (tornade)
Iernile sunt caracterizate de următoarele fenomene meteorologice: precipitaţii moderate
cantitativ, preponderent sub formă de ploaie, formarea frecventă de polei, formarea frecventă de
chiciură, ninsori viscolite cu o viteză foarte mare a vântului (peste 50 km/h) asociate cu scăderi
masive de temperatură
Primăverile sunt caracterizate de următoarele fenomene meteorologice: precipitaţii
moderate cantitativ, prezenţa îngheţului târziu, schimbări bruşte de temperatură, diferenţe mari de
temperatură între zi şi noapte precum şi de la o zi la alta
Toamnele sunt caracterizate de următoarele fenomene meteorologice: precipitaţii moderate
cantitativ, prezenţa îngheţului timpuriu, prezenţa frecventă a ceţii, diferenţe mari de temperatură
între zi şi noapte precum şi de la o zi la alta
Clima este temperat continentală cu temperatura medie multianuală de + 11,1 oC.
Temperatura aerului a înregistrat valori maxime şi minime absolute: 40,5 oC, respectiv – 26,5 oC .
Precipitaţiile sunt reduse, de circa 400 mm / an. Adâncimea maximă de îngheţ este de 0,85 – 0,90
m, iar frecvenţa medie a zilelor de îngheţ cu T < 0o este de 98,3 zile / an.
Vânturile dominante sunt din direcţia nordică (21,3%) şi nord-estică (18%). Calmul înregistrează
valoarea procentuală de 8,5%, iar intensitatea vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 1,5 – 3,1
m/s.
b. Regimul precipitaţiilor
Cantităţile de precipitaţii medii anuale se încadrează în limitele de 380-450 mm/an.
Cantităţile lunare de precipitaţii sunt următoarele :
- luna ianuarie
25 mm
- luna februarie
25 mm
- luna martie
30 mm
- luna aprilie
35 mm
- luna mai
45 mm
- luna iunie
65 mm
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- luna iulie
45 mm
- luna august
35 mm
- luna septembrie
49 mm
- luna octombrie
49 mm
- luna noiembrie
30 mm
- luna decembrie
35 mm
c. Temperaturi
Temperatura medie multianuală este de + 11,1 oC.
Temperatura aerului a înregistrat valori maxime şi minime absolute de +40,5 oC, respectiv
de -26,5 oC.
d. Fenomene meteorologice extreme
Până în momentul de faţă nu s-au înregistrat furtuni sau tornade de mare intensitate.
Secţiunea 3. Reţeaua hidrografică
a. Cursurile de apă, debite normale, creşteri înregistrate
Teritoriul U.A.T Ianca este lipsit de cursuri de apă.
b. Bazine hidrografice, lacuri de acumulare
Din punct de vedere hidrografic U.A.T Ianca se încadrează în bazinul hidrografic al râului
Buzău, care este cel mai apropiat curs de apă.
C . Caracteristicile pedologice
Solurile predominante sunt : cernoziomul castaniu, cernoziomul ciocolatiu şi soluri
sărăturoase de luncă
Pe teritoriul U.A.T Ianca există următoarele tipuri de sol :
Tip de sol
Cernoziom tipic LL/LL
Cernoziom tipic LL/LN
Cernoziom calcaric LL/LL
Cernoziom salinic LL/LL
Cernoziom calcaric gleic LL/LL
Cernoziom calcaric salinic LL/LL
Cernoziom calcaric sodic LL/LL
Cernoziom salinic sodic LL/LL
Cernoziom calcaric salinic sodic
LL/LL
Cernoziom gleic salinic sodic LL/LL
Cernoziom gleic salinic sodic LL/LN
Cernoziom gleic salinic sodic LL/LA
Faeoziom tipic LL/LL
Faeoziom tipic NL/NL
Solonet molic salinic LL/LL
Solonet calcaric salinic gleic LN/LN

Suprafața
- ha 2.685
428
12.106
268
45
164
163
48
143

Textura

246
56
53
107
16
30
71

LL/LL
LL/LN
LL/LA
LL/LL
NL/NL
LL/LL
LN/LN

LL/LL
LL/LN
LL/LL
LL/LL
LL/LL
LL/LL
LL/LL
LL/LL
LL/LL

Observații
Câmpie slab înclinată
și/sau câmpie plană
Microdepresiune
Câmpie slab înclinată
Câmpie plană
Câmpie slab înclinată
Microdepresiune
Câmpie slab înclinată
Microdepresiune
Crov
Câmpie slab înclinată
Microdepresiune

Din punct de vedere al claselor de calitate, terenul arabil al U.A.T Ianca se încadrează astfel:
Clasa de calitate
I
II
III
IV
V

Suprafața (ha)
13.082
2.269
16
184
7

d. Lacuri, iazuri
Pe teritoriul U.A.T Ianca se găsesc lacurile Plopu şi Ianca care fac parte din grupa lacurilor
clastrocratice. Suprafaţa lacului Plopu este de 3 km2, iar a lacului Ianca este de 3,4 km2. În
momentul de faţă ambele lacuri sunt secate complet, singura cantitate de apă care poate fi
găsită temporar fiind cea care se adună din precipitaţii şi care în scurt timp dispare.
e. Acumulări piscicole
Pe teritoriul U.A.T Ianca nu există acumulări piscicole.
f. Amenajări hidrotehnice
Pe teritoriul U.A.T Ianca nu există diguri, baraje, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor
etc.
Secţiunea 4. Populaţia
a. Numărul populaţiei
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

U.A.T Ianca
oraş Ianca
sat Plopu
sat Oprişeneşti
sat Perişoru
sat Tîrlele Filiu
sat Berleşti

FEMEI
< 18 ani
>= 18 ani
1354
1988
408
372
203
229
264
274
151
158
75
93

BARBATI
< 18 ani
>= 18 ani
1345
1850
382
336
163
169
246
262
115
121
69
72

b. Structura demografică
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

U.A.T Ianca
oraş Ianca
sat Plopu
sat Oprişeneşti
sat Perişoru
sat Tîrlele Filiu
sat Berleşti

Preşcolari

Elevi

135
36
13
19
12
-

958
134
31
117
58
36

local

Salariaţi
navetişti

Pensionari
1.965
361
232
292
168
135

c. Mişcare naturală
Se consemnează mișcările importante ale populației din zona și înspre zona administrativteritorială.
d. Densitatea/concentrarea populației pe zone-aglomerări.
Se menționează zonele în funcție de gradul de concentrare, evidențiindu-se zonele
aglomerate din punct de vedere al numărului de locuitori pe unitatea de suprafață.
Secţiunea 5. Căi de transport
a. Căi de transport rutiere
Lungimea totală a reţelei stradale din oraşul Ianca este de 32,951 km corespunzător unei
suprafeţe carosabile de 203.616 mp.
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de
627.222 mp.
Reţeaua stradală a oraşului Ianca are următoarea structură :
- lungime străzi asfaltate
21,006 km
- lungime străzi pietruite
11,945 km
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2 %.
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La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 35, DC 36, str.Calea Brăilei, DJ 221, str.
Sărăţeni, str.Gării, DN 2B în lungime de 10,100 Km, corespunzător unei suprafeţe carosabile de
77.900 mp.
Transporturile de marfă şi călători în interiorul şi în afara localităţii se desfăşoară în general pe
str.Calea Brăilei, str. Sărăţeni, str.Gării, DN 2B, DJ 221, DC 35 şi DC 36. Pe aceeaşi reţea de
drumuri se desfăşoară şi traficul greu.
Schema stradală a localităţii Oprişeneşti are o configuraţie, în general, rectangulară.
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 6 m parte carosabilă.
Lungimea totală a străzilor din localitatea Oprişeneşti este de 8,900 Km corespunzător unei
suprafeţe carosabile de 47.170 mp.
Străzile din localitatea Oprişeneşti au următoarea structură :
- lungime străzi asfaltate
5,417 km
- lungime străzi pietruite
2,091 km
- lungime străzi nemodernizate (pământ)
1,392 km
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de
77.642 mp.
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%.
La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DN 2B, în lungime de 1,510 Km, corespunzător
unei suprafeţe carosabile de 11.450 mp.
Schema stradală a localităţii Perişoru are o configuraţie, în general, rectangulară.
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 6,30 m parte carosabilă.
Lungimea totală a străzilor din localitatea Perişoru este de 12,229 Km corespunzător unei suprafeţe
carosabile de 60.289 mp.
Străzile din localitatea Perişoru au următoarea structură :
- lungime străzi asfaltate
9,703 km
- lungime străzi nemodernizate (pământ)
2,526 km
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de
127.890 mp.
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%.
La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 36, în lungime de 2,894 Km, corespunzător
unei suprafeţe carosabile de 16.610 mp. Lungimea de 2,894 Km este asfaltată în totalitate.
Schema stradală a localităţii Tîrlele Filiu are o configuraţie, în general, radială.
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 7 m parte carosabilă.
Lungimea totală a străzilor din localitatea Tîrlele Filiu este de 6,597 Km corespunzător unei
suprafeţe carosabile de 28.289 mp.
Străzile din localitatea Tîrlele Filiu sunt pietruite în totalitate.
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de
190.724 mp.
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%.
La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 36, în lungime de 1,160 Km, corespunzător
unei suprafeţe carosabile de 5.075 mp. Lungimea de 1,160 Km este asfaltată în totalitate.
Schema stradală a localităţii Plopu are o configuraţie, în general, rectangulară.
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 6 m parte carosabilă.
Lungimea totală a străzilor din localitatea Plopu este de 13,373 Km corespunzător unei suprafeţe
carosabile de 60.981 mp.
Străzile din localitatea Plopu au următoarea structură :
- lungime străzi asfaltate
11,748 km
- lungime străzi pietruite
1,625 km
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de
160.832 mp.
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%.
La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 37, în lungime de 1,844 Km, corespunzător
unei suprafeţe carosabile de 11.148 mp. Lungimea de 1,844 Km este asfaltată în totalitate.
Schema stradală a localităţii Berleşti are o configuraţie, în general, rectangulară.
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Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 5,50 m parte carosabilă.
Lungimea totală a străzilor din localitatea Berleşti este de 6,895 Km corespunzător unei suprafeţe
carosabile de 25.516 mp.
Străzile din localitatea Berleşti sunt pietruite în totalitate.
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de
94.956 mp.
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%.
La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 35, în lungime de 1,350 Km, corespunzător
unei suprafeţe carosabile de 6.830 mp. Lungimea de 1,350 Km este asfaltată în totalitate.
Drumul de acces dintre localităţile Ianca şi Berleşti este DC 35, are o lungime de 6,5 km şi este
asfaltat în totalitate.
Porțiunea de drum aferent DC 35, de la ieșire din localitatea Berlești până la limita U.A.T (spre
localitatea Batogu), în lungime de 3,0 km este pietruit în totalitate.
Drumul de acces dintre localităţile Perişoru şi Tîrlele Filiu este DC 36, are o lungime de 7,5 km şi
este asfaltat în totalitate.
b. Căi de transport feroviare
Calea ferată care face legătura între Brăila şi Buzău are o lungime de aproximativ 9 Km pe
teritoriul administrativ al U.A.T Ianca.
Calea ferată care deservea fosta unitate militară U.M 02415, având o lungime de
aproximativ 3 Km şi care era în conservare, a fost dezafectată în totalitate.
c. Căi de transport aeriene
Pe teritoriul U.A.T Ianca există fostul aerodrom militar aparţinând U.M 02415 şi care în
prezent a fost trecut în conservare.
d. Căi navigabile
Nu este cazul.
e. Reţele de conducte magistrale
Pe teritoriul U.A.T Ianca se găsesc următoarele reţele de conducte magistrale :
- reţea transport gaze naturale cu o lungime de 14,25 Km ;
- reţea transport ţiţei, cu o lungime de 36,25 Km.
Secţiunea 6. Dezvoltare economică
a. Zone industrializate/ramuri
Principalele instituţii şi principalii operatori economici care funcţionează pe teritoriul U.A.T
Ianca, precum şi tipurile de activităţi desfăşurate pe ramuri ale industriei sunt prezentaţi conform
tabelului :
Nr.
crt.
1.

S.C Bona Avis S.R.L

Abatorizare carne pasăre

2.

S.C Agrimon S.R.L

Creştere păsări ouătoare

3.

D.S.P Ianca

4.
5.

S.C K.C Agro SRL
S.C PrunăuLof Trade S.R.L

Salubritate şi întreţinere
spaţii verzi
Activităţi cu profil agricol

6.
7.
8.
9.
10.

S.C Fortino S.R.L
B.C.R – agenţia Ianca
S.C Carvapet S.R.L
S.C Myosotis S.R.L
S.C Hepites S.A

Obiectiv economic

Profilul de activitate

Comercializare produse
alimentare şi producere produse
de panificaţie

Construcţii civile, instalaţii
Activităţi bancare
Depozit materiale construcţii
Activităţi farmaceutice
Activităţi farmaceutice
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Numărul
de
salariaţi

Adresa / Telefon
str.Calea Brăilei, nr.3
/0239668166
str.Calea Brăilei, nr.1
/0239668124
str.Gării, nr.6/0239668806
Sat Perișoru
str.Calea Brăilei, nr.19
/0239669715
str.N.Oncescu, nr.30/0239668255
str.Gării, nr.2/0239668555
str.Gării, nr.16/0239668228
str.CaleaBrăilei, nr.22, bl.B1, parter
Str.Morii, nr.1/0239668495

11.

S.C Farmavet S.A

12.

S.C Lactas S.R.L

13.

S.C Radovici Servcom

14.

S.C Estival S.R.L

15.

S.C Regopstaan S.R.L

16.

S.C Senin S.R.L

Producţie produse panificaţie

17.
18.

S.C Corandri Com S.R.L
S.C Clăbucet S.R.L

19.
20.

22.

P.F.A Iancu Gigel
C.N Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale – district Ianca
C.U.P Brăila – staţia de
pompare/repompare Ianca
S.C MCR Prod S.R.L

23.

Electrica Muntenia Nord

24.

S.C Eldomir S.R.L

25.
26.
27.
28.
29.
30.

S.C Matador 04 S.R.L
P.F.A Barbu Vasile
S.C Dan Radi S.R.L
S.A Record
S.C Anareli S.R.L
S.C Spartan Trade S.R.L

31.

S.C Vilacrus Trade S.R.L

32.
33.
34.
35.

P.F.A Dragomir Stelică
P.F.A Moise Stelian
P.F.A Banciu Mihai
S.C Senin S.R.L

36.
37.
38.

P.F.A Mitrea Stan
S.C Daria Cosmi S.R.L
S.C Petrom S.A–staţia Peco

39.

O.M.V Grup

40.

Baza de aprovizionare
Floreşti
S.C Cerealcom S.A

Activităţi turistice – motel
Comercializare
produse
alimentare
Activităţi cu profil agricol
Activităţi
de
întreţinere
drumuri
Activităţi de distribuţie apă
potabilă
Comercializare
produse
petroliere (motorină)
Lucrări întreţinere reţele
electrice
Comercializare
produse
petroliere
Activităţi cu profil agricol
Activităţi cu profil agricol
Activităţi cu profil agricol
Activităţi cu profil agricol
Activităţi cu profil agricol
Comercializare
produse
alimentare şi activităţi cu
profil agricol
Activităţi turistice – motel
restaurant
Activităţi cu profil agricol
Activităţi cu profil agricol
Activităţi cu profil agricol
Activităţi turistice – motel
restaurant
şi
producţie
produse panificaţie
Activităţi cu profil agricol
Activităţi cu profil agricol
Comercializare
produse
petroliere
Activităţi de extracţie şi
stocare ţiţei
Activităţi de depozitare şi
recuperare materiale
Depozitare şi stocare în
silozuri a produselor agricole
Activităţi de comunicaţii

21.

41.
42.
43.
44.
45.

Activităţi
veterinare

farmaceutice

Activitate de prelucrare a laptelui şi
comercializare produse lactate

Staţie G.P.L

Comercializare
produse
alimentare şi activităţi de morărit

Activitate de vulcanizare auto

S.N Radiocomunicaţii S.A
– Staţia de radio releu Ianca
P.F.A Chiriţă Tudorache
Activităţi cu profil agricol
S.C Diotech S.R.L
Stație de betoane
S.C Mușatinii Prod S.R.L
Activităţi turistice – motel
restaurant
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Str.Calea Brăilei, nr.31
Str.Calea Brăilei, nr.110
/0239668048
str.Calea Brăilei, nr.110
/0239668117
str. N.Oncescu
str.Calea Brăilei, nr.109
/0239669094
str.Calea Brăilei, nr.43
/0239668111
str.Calea Brăilei, nr.41 /0239668054
str.Calea Brăilei, nr.18, Bl.C1 –
parter
str.Sărăţeni
str.Şcolilor, nr.3/0239668470
str.Şcolilor, nr.4/0239668436
str.Fabricii, nr.3/0239668417
sat Perişoru / 0239669062
Str. Calea Brăilei, nr.13
sat Perişoru / 0239669181
sat Perişoru
sat Plopu
sat Plopu
sat Plopu
sat Plopu / 0239669705

str. Calea Brăilei / 0239668163
sat Tîrlele Filiu
sat Tîrlele Filiu
sat Tîrlele Filiu
sat Oprişeneşti / 0239650700

sat Oprişeneşti
sat Oprişeneşti / 0239650724
sat Oprişeneşti / 0239650950
sat Oprişeneşti / 0239650900
str.Calea Brăilei / 0239668480
str.Calea Brăilei / 0239668476
str.Calea Brăilei / 0239668296
sat Berleşti / 0239669324
Str. Calea Brăilei, nr.3A
Sat Gara Ianca, nr.4A

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

S.C. Amromco S.R.L

Activităţi de extracţie ţiţei și
gaze naturale
S.C Umbrella Interbrands Activitate de vulcanizare auto
S.R.L
S.C Simfonia S.R.L
Comercializare
produse
alimentare
S.C Valmida Trading S.R.L Depozit materiale construcţii
S.C Cipricom S.R.L
Comercializare
produse
alimentare
S.C Famirali Impex S.R.L
Comercializare
produse
industriale
S.C Malidoni S.R.L
Activitate de vulcanizare auto
Ciglinianu
Emilia
– Activități de alimentație
Întreprindere individuală
publică – pizzerie-restaurant
S.C Intergastro S.R.L
Activităţi turistice – motel
restaurant
S.C Iulstema S.R.L
Activități de alimentație
publică – pizzerie-restaurant

56.

S.C Precizia Com S.R.L

57.

S.C Luizdelex Serv S.R.L

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Comercializare
alimentare

produse

Activitate de vulcanizare auto
și service auto
S.C Rolistel Com S.R.L
Comercializare
produse
alimentare
S.C Prochemiplant S.R.L
Comercializare
produse
fertilizare sol
Grigore
Mihăiță
– Depozit materiale construcţii
Întreprindere individuală
S.C Profi Rom Food S.R.L Comercializare
produse
alimentare și nealimentare
S.C Confind S.R.L Ploiești Activități de mentenanță la
instalațiile petroliere
S.C Dasmesdar S.R.L
Activități
de
transport
persoane
Meiroșu
Costel
– Activităţi cu profil agricol
Întreprindere individuală
Jalbă
Vasilică
- Activităţi cu profil agricol
Întreprindere individuală
S.C Miofan Agrotrans S.R.L
Activităţi cu profil agricol
S.C Mitfan Prod S.R.L
Activităţi cu profil agricol
S.C Pinapimco S.R.L
Activități de transport marfă
S.C Radiall Service S.R.L
Activităţi cu profil agricol
S.C
Rohrer
Servicii Activități de vidanjare în
Industriale
cadrul instalațiilor petroliere
S.C Itagri Group S.R.L
Activităţi cu profil agricol
S.C Ianmapri S.R.L
Activități de alimentație
publică – pizzerie-restaurant

73.
74.

S.C Pietist Auto S.R.L
S.C Pepco Retail S.R.L

75.

S.C Fortireko S.R.L

76.

S.C Penny Market

77.

S.C Olsuin S.R.L

Activităţi cu profil agricol
Comercializare
articole
îmbrăcăminte și încălțăminte
Activități de colectare a
deșeurilor
Comercializare produse
alimentare și nealimentare
Creșterea și îngrășarea porcilor
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Sat Tîrlele Filiu
Str. Calea Brăilei, nr.2
Str. Nicolae Oncescu, nr.44
str.Calea Brăilei, Bl.B3, parter
Str. Sărățeni, lângă bl.E1

str.Brăilei, nr.19, bl.E2, parter
Str. Sărățeni, nr.69
Str. Parcului, nr.2
DN 2B – sat Oprișenești (lângă
stația PECO)
Str.Calea Brăilei – module
comerciale, lângă piața
agroalimentară
Str. Calea Brăilei – module
comerciale, lângă piața
agroalimentară
Sat Gara Ianca, intersecție DN 2B cu
DJ 211
Str. Calea Brăilei, nr.175A
Str. Nicolae Oncescu, nr.46
Str. Gării, nr.14

str.Calea Brăilei, nr.41
sat Oprişeneşti
Str. Parcului, bl.A11, parter
Str. Sărățeni
Sat Perișoru
Str. Calea Brăilei, bl.B1, sc.2, parter

sat Oprişeneşti
Str. Sărățeni
str.Gării, nr.2
sat Oprişeneşti
Sat Perișoru
Str.Calea Brăilei – module
comerciale, lângă piața
agroalimentară
Str. Nicolae Oncescu
Str. Calea Brăilei, nr.39
Str. Calea Brăilei, nr.5
Str. Calea Brăilei, nr.9A
DJ 211, cvartal27, parcela 766-767

b. Depozite/rezervoare, capacităţi de stocare
La nivelul U.A.T Ianca există doar rezervoare de stocare apă potabilă, poziţionarea lor pe
teritoriul administrativ precum şi capacitatea fiecăruia fiind :
- oraş Ianca (în incinta Staţiei de tratare)
V1 =
800 m3
V2 = 2.500 m3
- sat Perişoru
V=
200 m3
- sat Plopu
V=
200 m3
- sat Oprişeneşti
V=
200 m3
În momentul de față rezervoarele aferente satelor Perișoru și Plopu sunt în conservare, în ele
nefiind stocată apă potabilă.
c. Exploatări miniere, petroliere
Pe teritoriul U.A.T Ianca există exploatări petroliere. Punctul principal de lucru este în
localitatea Oprişeneşti și aparține societății OMV Grup, iar celălalt punct de lucru este în localitatea
Tîrlele Filiu și aparține societății S.C Amromco S.R.L Ploiești.
d. Fondul funciar – terenuri agricole, suprafeţe împădurite
Suprafaţa pădurilor din cadrul U.A.T Ianca este de 22 Ha , dispunerea lor teritorială fiind
următoarea :
- la intersecția drumului DN 2B cu DJ 211 (Ianca – Bordei Verde) în apropierea
localității Gara Ianca. Pădurea este de fapt o pepinieră de salcâm cu o vechime de circa 12 de ani.
Suprafaţa terenurilor agricole in funcţie de tipul de proprietate (stat, privat) este următoarea :
- proprietate privată 14.910 Ha
- proprietate de stat 248 Ha

astfel :

e. Creşterea animalelor
Situaţia efectivelor de animale existente în gospodăriile populației (pe specii) se prezintă

- bovine
1.275 capete ;
- porcine
3.820 capete ;
- ovine
5.910 capete ;
- caprine
1.250 capete ;
- cabaline
310 capete ;
- păsări
30.200 capete.
Crescătoriile de animale cu număr ridicat de capete sunt următoarele :
- S.C Agrimon S.R.L creşterea păsărilor ouătoare - locaţie sat Oprişeneşti
şi sat Plopu ;
- S.C Goliath
creştere şi îngrăşare porcine - locaţie sat Perişoru ;
- P.F Chiriţă Tudorache creştere ovine
- locaţie sat Berleşti ;
- P.F Mitrea Stan
creştere ovine
- locaţie sat Oprişeneşti.
f. Turism / capacităţi de primire turistică
Operatorii economici care au în obiectul de activitate desfăşurarea de activităţi turistice şi
care dispun de capacităţi de primire turistică sunt :
1. S.C Corandri Com S.R.L - Motel
– capacitate cazare 24 locuri ;
2. S.C Senin S.R.L
- Motel-restaurant
- capacitate cazare 18 locuri ;
3. S.C Vilacrus Trade S.R.L - Motel-restaurant
- capacitate cazare 24 locuri ;
4. S.C Muşatinii Trade S.R.L - Motel-restaurant
- capacitate cazare 10 locuri ;
5. S.C Intergastro S.R.L
- Motel-restaurant
- capacitate cazare 10 locuri.
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g. Apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei.
Activităţile economice noi care au apărut pe teritoriul U.A.T Ianca sunt următoarele :
- creşterea şi îngrăşarea porcilor
- operator economic : S.C Matador 04 S.R.L
S.C Olsuin S.R.L
- prelucrarea deşeurilor biodegradabile – operator economic : D.S.P Ianca
- stație preparare betoane
- operator economic : S.C Diotech S.R.L
- colectarea deșeurilor
- operator economic : S.C Fortireko S.R.L
h. Resurse naturale
Resursele naturale care se găsesc pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca constau în
zăcăminte de petrol şi de gaze naturale. Exploatarea acestor zăcăminte se face prin extracţie de către
S.C Petrom S.A E&P Field Cluster 04 Independenţa – Oprişeneşti și S.C Amromco S.R.L Ploiești.
Zăcămintele sunt localizate şi exploatate pe teritoriul localităţilor Oprişeneşti, Plopu, Perişoru și
Tîrlele Filiu.

Secţiunea 7. Infrastructuri locale
a.Instituţii publice
Instituţiile de administraţie publică, de cultură, de ocrotire a sănătăţii etc. (şcoli, primărie,
grădiniţe, muzee, instituţii etc.) care funcţionează pe raza U.A.T Ianca sunt următoarele :
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

Instituţie

Profil de activitate

Primăria Ianca
Administraţie publică
Poliţia Ianca
Ordine publică
Jandarmeria Ianca
Pază şi ordine publică
U.A.M.S Ianca
Asistenţă medico-socială
Dispensar uman
Activităţi medicale
Serviciul de Ambulanţă
Urgenţe medicale
I.S.U Brăila – Grupa 2 Intervenţii
stingere
stingere
incendii
Liceu tehnologic „Nicolae
Învăţământ clasele I-XII
Oncescu”
Liceu teoretic „Constantin
Angelescu”

Muzeul Ianca
Administraţia Financiară
Birou Notarial Individual
„Chirnoagă Raluca Mihaela”
Birou Notarial Individual
„Bucălău Alexandru”

Număr
angajaţi

Adresă/Nr.telefon
str.Brăilei, nr.27/0239668178
str.Sărăţeni. nr.4/0239668444
str.Sărăţeni, nr.2
str.Teilor, nr.74/0239668346
str.Morii, nr.1/0239668272
str.Teilor, nr.74/0239668490
str.Gării, nr.7/0239668888
str.Brăilei, nr.13/0239668494

Învăţământ clasele I-XII

str.Brăilei, nr.167/0239668344

Activităţi de muzeologie
Activităţi fiscale
Activităţi notariale

str.Gării, nr.9/0239668178
str.Eroilor, bl.F5 /0239668930
str.Gării, nr.5 / 0239668959

Activităţi notariale

str.Gării, nr.2A / 0239660108

b. Reţele de utilităţi
Alimentarea cu apă potabilă pe teritoriul U.A.T Ianca :
oraşul Ianca este alimentat cu apă din surse de suprafaţă, respectiv fluviul Dunărea. Apa este
captată în staţia de captare Gropeni care are o capacitate de pompare de 530 l/s. Tot în Stația
Gropeni are loc întregul proces de potabilizare a apei. Transportul apei potabile către
localitatea Ianca se face printr-o aducţiune TAPSIN cu diametre cuprinse între Ø 700 mm și
Ø 400 mm în lungime de 45,7 km. Staţia de tratare Ianca devine astfel Stația de repompare
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Ianca care poate livra un debit de 270 l/s. Lungimea reţelei de distribuţie apă potabilă în
oraşul Ianca este de 23,695 km, reţeaua fiind formată din tronsoane metalice, tronsoane din
AZBO şi tronsoane din P.V.C. În urma derulării și finalizării proiectului „Reabilitarea și
modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila” din totalul rețelei de apă
potabilă s-au reabilitat 11,704 km și s-a realizat o extindere de 1,217 km. Rețeaua de
distribuție care a fost reabilitată și extinsă s-a executat din conducte de polietilenă de înaltă
densitate (PEID) cu diametre exterioare între 110 mm și 355 mm. De asemenea, s-au
prevăzut un număr de 106 hidranți de incendiu, cu diametrul Dn 100 mm. Dispunerea
acestor hidranți, pe străzi, s-a făcut conform tabelului de mai jos:
Denumire stradă
Str. Calea Brăilei
Str. Teilor
Str. Primăverii
Str. Morii
Str. Parcului
Str. Sărățeni
Str. Gării
Str. Nicolae Oncescu
Str. Industriei
TOTAL

Număr hidranți
61
7
4
8
3
12
3
7
1
106

Reţeaua de distribuţie are diametre diferite acoperind o gamă între Ø 50 mm şi Ø 400
mm şi deserveşte un număr de 2400 gospodării.
- în satul Oprişeneşti există o staţie pompare care în momentul de faţă este în stare de
conservare, apa fiind by-passată direct în reţeaua de distribuţie aferentă localităţii care asigură la
180 gospodării alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de
6,99 km din care 4,99 km reţea veche şi 2 km reţea nouă din PE, un număr de 12 hidranţi,
reţeaua având un diametru de 100 mm – metal şi P.E Ø = 63 mm. Reţeaua de aducţiune Ianca –
Oprişeneşti are o lungime de 7,5 km, este de polietilenă şi are un diametru Ø = 90 mm.
Localitatea dispune de un rezervor de stocare apă potabilă cu V = 200 m3.
- în satul Plopu există o staţie pompare care în momentul de faţă este în stare de
conservare, apa fiind by-passată direct în reţeaua de distribuţie aferentă localităţii care asigură la
435 gospodării alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 17,22
km din care 8,6 km reţea veche şi 8,620 km reţea nouă, un număr de 12 hidranţi, reţeaua având un
diametru de 40 – 75 mm. Reţeaua de aducţiune Ianca – Plopu are o lungime de 1,5 km, este
metalică şi are un diametru Ø = 90 mm. Localitatea dispune de un rezervor de stocare apă potabilă
cu V = 200 m3.
- în satul Perişoru există o staţie pompare care în momentul de faţă este în stare de
conservare, apa fiind by-passată direct în reţeaua de distribuţie aferentă localităţii care asigură la
320 gospodării alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de
14,850 km din care 7,4 km reţea veche şi 7,45 km reţea nouă, un număr de 5 hidranţi, reţeaua având
un diametru de 100 mm – metal şi P.V.C Ø = 40 – 75 mm. Reţeaua de aducţiune Ianca – Perişoru
are o lungime de 3 km, este metalică şi are un diametru Ø = 300 mm. Localitatea dispune de un
rezervor de stocare apă potabilă cu V = 200 m3.
- în satul Tîrlele Filiu reţeaua de distribuţie aferentă localităţii asigură la 210
gospodării alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 9 km şi un
număr de 5 hidranţi, reţeaua având un diametru de 63 – 90 mm P.E. Reţeaua de aducţiune Ianca –
Tîrlele Filiu are o lungime de 6 km, este de polietilenă şi are un diametru Ø = 160 mm.
- în satul Berleşti reţeaua de distribuţie aferentă localităţii asigură la 120 gospodării
alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 3 km şi un număr de 1
hidrant, reţeaua având un diametru de 40 – 90 mm P.V.C. Reţeaua de aducţiune Ianca – Berleşti are
o lungime de 6 km, este de polietilenă şi are un diametru Ø = 90 mm.
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Alimentarea cu energie electrică pe teritoriul U.A.T Ianca :
- pe teritoriul oraşului Ianca se află Staţia de transformare 110/20 kV. Aceasta este
legată la sistemul energetic naţional prin linii de 110 kV, una care vine de la Staţia de
transformare 110/20 kV Bordei Verde şi altă linie care vine de la Staţia de transformare 110/20
kV Făurei.
- în oraşul Ianca există 6 PT-uri de 250 kVA, 9 PT-uri de 400 kVA, 4 PT-uri de 160
kVA, 2 PT-uri de 630 kVA, 1 PT de 63 kVA şi 1 PT de 100 kVA care asigură curentul electric la
un număr de 3.200 gospodării (gospodării cetățenești + blocuri) precum şi pentru iluminatul
public al localităţii. Reţeaua de distribuţie este formată din linii electrice aeriene de joasă
tensiune LEA 0,4 kV-torsadat şi are o lungime de 36 km.
- în satul Oprişeneşti există 2 PT-uri de 250 kVA care asigură curentul electric la un
număr de 285 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie
este formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 6,75 km.
- în satul Plopu există 1 PT de 160 kVA, 2 PT-uri de 250 kVA şi 1 PT de 2x1000
kVA care asigură curentul electric la un număr de 483 gospodării precum şi pentru iluminatul
public al localităţii. Reţeaua de distribuţie este formată din linii electrice aeriene de joasă
tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 8,85 km.
- în satul Perişoru există 2 PT-uri de 160 kVA şi 2 PT-uri de 250 kVA care asigură
curentul electric la un număr de 406 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii.
Reţeaua de distribuţie este formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are
o lungime de 10,58 km.
- în satul Berleşti există 1 PT de 250 kVA și 1 PT de 160 kVA care asigură curentul
electric la un număr de 168 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua
de distribuţie este formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o
lungime de 6,30 km.
- în satul Tîrlele Filiu există 2 PT-uri de 250 kVA care asigură curentul electric la un
număr de 345 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie
este formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 5,80 km.
Colectarea de ape uzate pe teritoriul U.A.T Ianca :
- În urma derulării și finalizării proiectului „Reabilitarea și modernizarea
sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila” pe teritoriul oraşului Ianca Staţia de epurare
Ianca trece în conservare, fiind construite două stații de pompare ape uzate menajere SPAU 1 și
SPAU 2 care colectează toate apele uzate rezultate de la agenţii economici din zona oraşului
precum şi de la populaţia existentă în oraş. Staţia de pompare ape uzate menajere SPAU 1 este
amplasată pe terenul aferent fostei Stații de epurare Ianca (aflată acum în conservare) și este
echipată cu 2 electropompe submersibile cu următoarele caracteristici :
Q = 26,4 l/s

;

H = 17 mCA

Conducta de refulare a acestei stații de pompare este executată din țeavă de polietilenă PEID, cu
diametrul De = 200 mm și cu o lungime de 677 metri.
Datorită faptului că stația de epurare existentă a trecut în conservare, a fost necesară o stație de
pompare ape uzate (SPAU 2) care să permită transportul apelor uzate la Stația de epurare Făurei.
Stația de pompare ape uzate menajere SPAU 2 este amplasată de-a lungul DN 2B, între strada
Viilor și strada Rozelor, în spațiul verde – domeniu public, în afara carosabilului.
Stația de pompare ape uzate menajere SPAU 2 are următoarele caracteristici :
Q = 50,1 l/s

;

H = 62 mCA
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Conducta de refulare a acestei stații de pompare este prevăzută să descarce apele uzate colectate
de pe întregul teritoriu al orașului Ianca în Stația de epurare Făurei și este executată din țeavă de
polietilenă PEID, cu diametrul De = 315 mm și cu o lungime de 23.300 metri.
Reţeaua de canalizare deserveşte un număr de 2289 gospodării (abonaţi şi agenţi economici),
având o lungime totală de 19.353 metri şi un număr de 378 cămine.
Colectoarele de canalizare sunt executate din conducte de PVC, cu diametre cuprinse între Dn =
250 mm și Dn = 400 mm.
- pe teritoriul satelor componente nu există reţea de canalizare.
Alimentarea cu gaze naturale pe teritoriul U.A.T Ianca :
- reţeaua de distribuţie gaze naturale existentă pe raza oraşului Ianca are o lungime
totală de 12,910 km şi deserveşte un număr de 1250 abonaţi.
- pe teritoriul satelor componente nu există reţele de distribuţie gaze naturale.

c. Locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ianca
Ianca

NR. LOCURI
CAZARE
80
200

CAPACITATE
HRANIRE
Nu
Nu

Ianca

400

Nu

Ianca
Oprişeneşti
Perişoru
Plopu
Tîrlele Filiu
Berleşti

200
80
80
130
80
80

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

OBIECTIVUL

LOCALITATEA

Cămin Cultural
Liceul Teoretic
„Constantin Angelescu” –
sala de sport
Campus Școlar „Nicolae
Oncescu” – Sală sport
Casa de Cultură
Cămin Cultural
Cămin Cultural
Şcoala Generală cu cl.I-VIII
Cămin Cultural
Cămin Cultural

Secţiunea 8. Specific regional/local
Unitatea Administrativ Teritorială Ianca are următoarele vecinătăți :
- la nord : comuna Șuțești
- la nord-est : comuna Movila Miresii
- la sud : comuna Zăvoaia + comuna Cireșu
- la est : comuna Traian + comuna Bordei Verde
- la vest : comuna Mircea Vodă + comuna Cireșu
În ceea ce privește riscurile specifice regiunii Unității Administrativ Teritoriale Ianca,
acestea sunt reprezentate în proporție covârșitoare de riscurile de incendiu datorate terenurilor
agricole (miriști de grâu, porumb, floarea-soarelui, etc.).
Capitolul III. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale
a) fenomene meteorologice periculoase
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a1) inundaţii
Oraşul Ianca poate fi afectat de cantităţi mari de precipitaţii înregistrate în intervale scurte de
timp, respectiv de acumulări de apă cauzate de ploile torenţiale, obiectivele expuse acestui risc fiind
terenurile agricole, staţia de epurare şi unele gospodării ale populaţiei, cu predilecţie cele situate pe
Calea Brăilei, între str. Rozelor şi str. Aviatorilor ;
a2) furtuni, tornade, secetă, îngheţ
Furtunile însoţite de căderi masive de grindină
Sunt fenomene meteorologice care din motive obiective (regimul eolian) dar şi subiective
(despăduriri, desfiinţarea barierelor de protecţie) au căpătat aspecte de constanţă.
Este afectat practic întreg teritoriul administrativ al U.A.T Ianca.
Consecinţele acestor fenomene meteorologice sunt :
- distrugerea culturilor agricole
- ruperea şi/sau smulgerea arborilor
- avarierea autovehiculelor
- avarierea reţelei electrice, de telefonie, cablu tv, fibră optică, internet
- spargerea ţiglei şi/sau tablei şi a altor tipuri de învelitori de pe blocuri, case sau
anexe gospodăreşti
Seceta
Temperatura aerului a inregistrat valori maxime si minime absolute :40,50 C, respectiv 26,5 C. Vara datorită insolaţiei, suprafaţa solurilor îşi ridică temperatura, se intensifică
evaporaţia, iar umiditatea (sub 1 m) se menţine între coeficientul de ofilire şi mijlocul umidităţii
active.
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Înzăpeziri şi viscole
Ca urmare a dispariţiei barierelor forestiere protectoare precum şi datorită specificului eolian
al judeţului, o foarte mare parte din teritoriul U.A.T Ianca este afectat ritmic pe timp de iarnă de
aceste fenomene.
Cele mai afectate zone sunt :
- Drumul Naţional DN 2B care face legătura între Brăila şi Buzău, cu o lungime de 10,100
km pe teritoriul administrativ
- Drumul Comunal DC 35 care face legătura între Ianca şi Berleşti, cu o lungime de 6,5 km
- Drumul Comunal DC 36 care face legătura între Perişoru şi Tîrlele Filiu, cu o lungime de
7,5 km
- Drumul Judeţean DJ 221 care face legătura între Ianca şi Şuţeşti, cu o lungime de 12 km.
- Drumurile din interiorul oraşului Ianca, cu o lungime de 32,951 km
- Drumurile din interiorul satului Oprişeneşti, cu o lungime de 8,900 km
- Drumurile din interiorul satului Plopu, cu o lungime de 13,373 km
- Drumurile din interiorul satului Perişoru, cu o lungime de 12,229 km
- Drumurile din interiorul satului Tîrlele Filiu, cu o lungime de 6,597 km
- Drumurile din interiorul satului Berleşti, cu o lungime de 6,895 km
- Calea ferată care face legătura între Brăila şi Buzău, pe o distanţă de 9 km
b) incendii de pădure
Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca există posibilitatea producerii incendiilor de
această natură.
U.A.T Ianca are în proprietate o suprafață de aproximativ 22 ha de pădure. Aceasta este
situată la intersecția drumului DN 2B cu DJ 211 (Ianca - Bordei Verde) în apropierea localității
Gara Ianca. Pădurea este de fapt o pepinieră de salcâm cu o vechime de circa 12 de ani.
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Pe parcursul ultimilor 5 ani nu s-au înregistrat incendii de pădure pe raza U.A.T Ianca.
c) fenomene distructive de origine geologică
c1) cutremure
- Cutremurele de pământ provin din cele produse în curba munţilor Carpaţi, în zona Vrancea
şi se resimt pe teritoriul judeţului. Aproape în totalitate cutremurele sunt de natură tectonică.
- Cele mai puternice cutremure care afectează U.A.T Ianca sunt cele de tip intermediar
(70<H<170 km). Acestea sunt produse la adâncimi cuprinse între 50-250 km, au magnitudini medii
M ≥ 70 Richter şi conduc la intensităţi seismice de VII-VIII grade pe scara M.S.K
- Fondul construit pe teritoriul U.A.T Ianca este alcătuit din :
- 23 blocuri de locuinţe cu un total de 980 de apartamente
- 815 locuinţe din cărămidă şi bolţari
- 3120 locuinţe din chirpic şi/sau paiantă
- Zonele construite posibil a fi afectate de un cutremur major sunt zonele care cuprind o
parte din ansamblul de blocuri „B”, respectiv blocurile B1, B3, B6 şi B7.

teren.

c2) alunecări de teren
Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca nu există posibilitatea producerii de alunecări de

Secţiunea 2 . Analiza riscurilor tehnologice.
Cuprinde referiri cu privire la:
a) riscuri industriale
- pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca se disting următoarele activităţi care prezintă
pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase :
1. Activitatea de extracţie şi depozitare petrol şi gaze naturale
2. Activitatea de distribuţie produse petroliere (benzină, motorină, G.P.L)
3. Activitatea de abatorizare, respectiv depozitarea produselor din carne și păstrarea
acestora la temperaturi frigorifice (rezervoare cu amoniac)
b) riscuri de transport şi depozitare produse periculoase
b1) transport rutier
- Pe drumul naţional DN 2B nu s-au înregistrat, până în momentul de faţă, accidente majore
şi/sau grave care să provoace dezastre ecologice.
- Datorită faptului că în ultimii ani traficul s-a intensificat foarte mult, există o mare
probabilitate de a se produce accidente majore cu consecinţe grave şi foarte grave asupra populaţiei
şi mediului înconjurător.
Pe drumul naţional DN 2B se transportă următoarele substanţe (lichide, solide, gazoase) :
- benzină
- motorină
- gaz petrolier lichefiat
- acetilenă
- oxigen
- azot
- azotat de amoniu
- acid clorhidric
- acid sulfuric
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b2) transport feroviar
- În garniturile de tren, în multe situaţii, se găsesc vagoane speciale transportatoare de
substanţe periculoase (substanţe toxice, explozive, incendiare).
- In cazul unui accident feroviar major pot avea loc urmări diverse cum ar fi:
- un număr mare de victime – în situaţia unui accident feroviar în care au fost
implicate trenuri de persoane (tamponări, deraieri);
- distrugerea (avarierea) garniturilor de tren.
- producerea unor accidente chimice in situaţia distrugerii (avarierii) unor vagoane
transportatoare de substanţe toxice care pot provoca efecte grave asupra populaţiei ;
- incendii produse (din diferite condiţii) la garniturile de tren.
b3) transport fluvial
Nu este cazul.
b4) transport aerian
În momentul de faţă aerodromul Ianca se află în stare de conservare, ne mai fiind
operaţional.
b5) transport prin reţele magistrale
- Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca există două reţele magistrale de transport produse
petroliere şi gaze naturale.
- Având în vedere natura produselor transportate există riscul producerii de explozii datorate
apariţiei fisurilor datorate, în principal, vechimii reţelelor.
- Datorită traseelor parcurse de aceste reţele, respectiv ocolirea zonelor populate şi/sau a
aglomeraţiilor urbane, riscul de a se produce un accident cu pierderi importante de vieţi omeneşti
este minim.
c) riscuri nucleare
- Pericolul unor accidente nucleare se datorează existentei C.N.E. Cernavodă
- Până în prezent nu s-au înregistrat accidente nucleare la C.N.E. Cernavodă , dar datorită
parametrilor constructivi si tehnologici existenţi acest obiectiv reprezintă un real pericol.
d) riscuri poluare ape
- Teritoriul administrativ al U.A.T Ianca nefiind traversat de nici un curs de apă, nu există
riscul de poluare a apelor.
e) prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări
- Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca nu există construcţii, instalaţii sau alte amenajări
aflate în stare avansată de degradare care să prezinte un anumit risc de prăbuşire.
f) eşecul utilităţilor publice
- Producerea unei avarii majore la Staţia de pompare/repompare apă potabilă Ianca ar duce
la imposibilitatea asigurării apei potabile pe întreg teritoriul administrativ al U.A.T Ianca, precum şi
a mai multor localităţi învecinate (Mircea Vodă, Deduleşti, Filipeşti, Făurei, Şuţeşti, Gradiştea,
Bordei Verde), lucru care ar mări considerabil riscul producerii de epidemii, mai ales în perioada
caniculară.
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- Producerea unei avarii majore la Staţia electrică de 110 KV ar duce la sistarea energiei
electrice pentru întreg oraşul Ianca, precum şi pentru satele Plopu, Perişoru şi Berleşti adică la un
număr de 3128 de gospodării şi la un număr important de agenţi economici.
- Producerea unei avarii majore la Staţia de preluare/reglare gaze naturale ar duce la sistarea
completă a alimentării cu gaze naturale a întregii populaţii din oraşul Ianca, lucru care ar produce
efecte negative majore, mai ales în perioadele cu temperaturi scăzute.
g) căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos
Nu este cazul.
h) muniţie neexplodată
- Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca probabilitatea de a se găsi muniţie neexplodată
este foarte redusă.
Secţiunea 3 . Analiza riscurilor biologice
Epidemii
durată.

Acest fenomen se accentuează pe timpul unor dezastre de mare amploare sau de lungă

În cazul unor dezastre de mari proporţii există pericolul apariţiei următoarelor boli care dacă
nu sunt oprite în fază incipientă pot deveni epidemii. Acestea sunt : holera, hepatita acută de tip B,
febra tifoidă, leptospiroză, trichineloză.
În cazul apariţiei acestor boli se va ocupa de vaccinarea persoanelor, Centrul Sanitar
Antiepidemic Brăila. La nivelul localităţii există 6 doctori şi 12 asistenţi medicali.
Epizootii
Gestionarea şi managementul măsurilor de protecţie şi intervenţie în caz de epizootii sunt
asigurate de Direcţia Sanitar Veterinară.
În cazul unor dezastre de mari proporţii şi de lungă durată pot apărea şi evolua următoarele
boli (la animale) care se pot transforma în epizootii cum ar fi : antraxul, febra aftoasă, gripa aviară,
pesta porcină, leptospiroza, pesta bovină.
ANTRAXUL
GENERALITĂŢI
- Este o boală infecţioasă cu caracter enzootic care apare la rumegătoare, cabaline,
porci şi mai rar la alte specii de animale. Boala este întâlnită şi la om. Apariţia bolii este legată de
terenurile contaminate, iar animalele se îmbolnăvesc de antrax fie păscând pe păşuni infectate, fie
consumând furaje sau apă care conţin microbii de antrax. La ovine şi bovine boala are o evoluţie
foarte rapidă. Oamenii se infectează manipulând carnea, blănurile, lână şi alte produse de origine
animală contaminate, diagnosticul stabilindu-se pe baza examenului clinic anatomo-patologic şi de
laborator.
MĂSURI PENTRU PREVENIRE
- Medicul veterinar, tehnicienii din cadrul Direcţiei Sanitare Brăila, membrii
voluntari din echipa de prevenire şi şeful S.V.S.U din cadrul primăriei Ianca care vor controla ca
circulaţia şi comerţul cu produse de origine animală să fie interzis.
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MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE
- Se vor lua măsuri pentru împiedicarea răspândirii bolii şi apariţia de noi cazuri
- Se va opri păşunatul
- Produsele provenite de la animale moarte se vor depozita în camerele frigorifice
existe în cadrul Staţiei de prelucrare deşeuri biodegradabile Ianca până la sosirea prestatorului de
servicii (S.C Protan) care le va ridica pentru a putea fi distruse.
- Se interzice circulaţia animalelor în şi din locurile contaminate
- Se interzice consumul laptelui

GRIPA AVIARĂ
GENERALITĂŢI
- Influenţa aviară este o patologie gravă şi foarte contagioasă care afectează păsările
de curte şi alte păsări. Virusurile influenţei aviare pot de asemenea să se transmită la mamifere,
inclusiv la om, prin contact direct cu păsările.
MĂSURI PENTRU PREVENIRE
- Medicul veterinar, tehnicienii din cadrul Direcţiei Sanitare Brăila, membrii
voluntari din echipa de prevenire şi şeful S.V.S.U din cadrul primăriei Ianca care vor controla
asigurarea că nici o pasăre de curte nu trebuie să iasă din exploataţie.
MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE
- Se vor identifica toate focarele
- Se vor sacrifica toate păsările de curte şi păsările captive
- La intrare în localitate autovehiculele vor fi decontaminate

LEPTOSPIROZA
GENERALITĂŢI
- Este o boală infecto-contagioasă, comună omului şi animalelor, produsă de un
microb numit leptospiră. Boala afectează vitele, cornutele mari, oile, vulpile şi uneori se pot
îmbolnăvi şi caii, caprele, porcii, câinii şi pisicile. Boala poate evolua sub formă acută, subacută şi
cronică. Animalele bolnave şi cele care au trecut prin boală rămân purtătoare de leptospire.
MĂSURI PENTRU PREVENIRE
- Se interzice introducerea în gospodărie a animalelor bănuite de leptospiroză sau
bănuite de a fi purtătoare.
- Se interzice păşunatul efectivelor de animale şi adăpatul acestora pe păşuni
contaminate sau bănuite de această boală.
- Se interzice hrănirea animalelor cu carne sau cu alte produse provenite de la
animale bolnave sau bănuite.

animale.

MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE
- Se vor lua măsuri de combatere şi prevenire a întinderii epizootiei la celelalte
- Animalele bolnave vor fi izolate în adăposturi.
- Laptele va fi folosit numai după fierbere.
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PESTA PORCINĂ
GENERALITĂŢI
- Este o boală infecto-contagioasă epizootică specifică porcilor de toate vârstele, de
toate rasele. Boala poate apărea pe tot parcursul anului fiind produsă de un virus. Boala se
răspândeşte cu foarte multă uşurinţă la gospodăriile vecine.
- Pesta porcină poate aduce mari pagube economice acolo unde a apărut.
MĂSURI PENTRU PREVENIRE
- Se vor respecta cu stricteţe toate normele în vigoare privind adăpostirea,
întreţinerea şi igiena efectivelor de porci.
- Se interzice păşunatul în localitate.
MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE
- Se cercetează originea, întinderea bolii şi se delimitează teritoriul care urmează a fi
supus măsurilor de carantină.
- Se vor stabili drumurile de ocolire care urmează să fie supuse măsurilor de
carantină.
- Se va interzice cu desăvârşire comercializarea.
- Se va impune şi se va supraveghea îndeaproape sterilizarea încăperilor (boxelor).
PESTA BOVINĂ
GENERALITĂŢI
- Este o boală infecto-contagioasă care apare la vite, cornute mari şi mici (boi, bivoli,
oi, capre) domestice şi sălbatice.
- Boala se caracterizează printr-o evoluţie scurtă având o contagiozitate extrem de
mare şi o mortalitate de până la 90 %.
MĂSURI PENTRU PREVENIRE
- Se interzice importul şi tranzitul animalelor domestice şi sălbatice.
- Se vor controla, în mod periodic, animalele care pasc pe păşuni.
- Să achiziţioneze furaje numai din locuri necontaminate.
MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE
- Se va delimita teritoriul ce urmează a fi supus carantinei
Pe raza oraşului funcționează un cabinet sanitar veterinar încadrat cu un medic de
specialitate şi doi tehnicieni veterinari.
Totodată, pe raza oraşului funcţionează şi o farmacie veterinară.
Secţiunea 4 . Analiza riscurilor de incendiu
Cuprinde referiri cu privire la analizarea și diferențierea riscurilor de incendiu după
context: statistica incendiilor și a altor situații de urgență, evidențele existente pe localități,
operatori economici, instituții publice etc., fond construit, vegetație sau vehicule.
Secţiunea 5 . Analiza riscurilor sociale
Riscurile sociale pot apărea în zilele din săptămână când sunt organizate târguri pentru
vânzarea produselor alimentare şi/sau nealimentare, respectiv în ziua de vineri a săptămânii, precum
şi în perioada organizării „zilelor oraşului Ianca”, respectiv prima decadă a lunii septembrie.
Toate aceste manifestări periodice implică o afluenţă mare de public.
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Secţiunea 6 .Analiza altor tipuri de riscuri
Cuprinde referiri cu privire la analizarea, pe baza statisticilor, a intervenţiilor cele mai
des desfăşurate, cum sunt: descarcerări, asistenţă medicală şi transport medical, deblocări de
persoane, evacuare a apei din subsolul clădirilor, salvări de animale, etc..
Secţiunea 7 .Zone de risc crescut
Elementele care sunt avute în vedere pentru stabilirea zonelor cu risc crescut sunt :
a) zonele de activitate dezvoltate de-a lungul căilor de comunicaţii.
b) clădirile publice, fie datorită numărului de persoane, fie datorită vulnerabilităţii lor, aşa cum sunt
teatrele, hotelurile, spitalele, şcolile, centrele comerciale.
c) instalaţiile tehnologice.
d) alte elemente, cum sunt: zone inundabile, zone predispuse alunecărilor/prăbuşirilor de teren.
Din punct de vedere al tipului unităţii administrativ-teritoriale, se stabilesc trei clasificări
ale zonelor de risc:
a) zone de risc urbane;
b) zone de risc periurbane: comune limitrofe, oraşe, zone industriale sau comerciale.;
c) zone de risc rurale.
Capitolul IV. ACOPERIREA RISCURILOR
Secţiunea 1 . Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie – intervenţie
Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie – intervenţie constă în
stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă
definirea obiectivelor , crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare , a premiselor
referitoare la condiţiile viitoare , selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea dispozitivului
de intervenţie , luarea deciziei şi precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii şi cele de
cooperare .
Evitarea manifestării riscurilor şi reducerea frecvenţei acestora se poate realiza prin
următoarele măsuri :
- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo , de mediu ;
- informarea populaţiei asupra pericolelor specifice U.A.T. ;
- exerciţii şi aplicaţii .
Acoperirea riscurilor se face şi prin activităţi preventive planificate :
- controale şi inspecţii de prevenire ;
- avizul/autorizare de securitate la incendii şi protecţie civilă ;
- asistenţă tehnică de specialitate ;
- informare preventivă ;
- pregătirea populaţiei ;
- constatarea şi sancţionarea încălcării prevederilor legale .
Planurile de intervenţie cuprind informaţii referitoare la categoriile de servicii de
salvare/intervenţie în caz de urgenţă :
-

încadrarea mijloacelor de intervenţie şi protecţia personalului
/populaţiei ;
- zona de acoperire a riscurilor ;
- activitatea operaţională , asistenţă medicală de urgenţă , deblocări ,
salvări de persoane , salvări de animale .
Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale:
-

alertarea şi/sau alarmarea unităţilor pentru intervenţie ;
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-

informarea personalului de conducere asupra situaţiilor create ;
deplasarea la locul de intervenţie ;
amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului de intervenţie ;
transmiterea dispozitiilor preliminare ;
analiza situaţiei, luarea deciziei, darea ordinului de intervenţie;
evacuarea , salvarea sau protejarea persoanelor , animalelor sau a
bunurilor ;
- localizarea şi limitarea efectelor evenimentului ;
- înlăturarea efectelor negative ;
- regruparea forţelor după îndeplinirea misiunii ;
- intocmirea procesului – verbal de intervenţie şi a raportului de
intervenţie ;
- retragerea forţelor şi a mijloacelor de intervenţie de la locul acţiunii în
locul de dislocare permanentă ;
- restabilirea capacităţii de intervenţie ;
- informarea inspectorului – şef .
Situaţiile de aplicare a planului sunt determinate de producerea unuia din tipurile de
dezastre exemplificate în funcţie de natura şi urmările dezastrelor produse pe teritoriul localității.
Preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă declară, cu acordul prefectului,
starea de alertă la nivelul localității . Punerea în aplicare fără a se primi alt ordin a măsurilor
prevăzute în plan se execută la localităţile şi operatorii economici afectaţi direct .
Despre locul producerii , data , ora şi urmările dezastrului şi măsurile luate pe teritoriul
U.A.T Ianca se va raporta imediat telefonic de către personalul Comitetului Local la
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin telefon la 612.111 / 612.213 / 112
Principalele măsuri de protecţie care se vor lua în raport cu tipul de dezastru constau în :
- activarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi a centrului operativ cu activitate
temporară ;
- asigurarea înştiinţării personalului de conducere despre evoluţia fenomenelor şi factorilor
supravegheaţi ;
- alarmarea populaţiei despre pericolul iminent al producerii unui anumit tip de dezastru care se
execută potrivit schemelor de înştiinţare şi alarmare din cadrul planurilor de protecţie şi
intervenţie încheiate pe tipuri de dezastre ;
- pregătirea organelor de conducere SVSU şi populaţiei în raport cu natura dezastrelor ce se pot
produce pe teritoriul U.A.T Ianca ;
- asigurarea serviciului de permanenţă la sediul primăriei ;
- măsurile de protecţie a populaţiei , efectivelor de animale , surselor principale de apă
depozitelor de produse agro-alimentare , bunurilor patrimoniului cultural naţional .
Protecţia colectivă prin adăpostire în caz de accident chimic sau nuclear se realizează
astfel : în adăposturi de protecţie civilă sau încăperi etanşe .
În funcţie de locul , natura , amploarea şi evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor
profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel :
La nivelul U.A.T Ianca se regăsesc un număr de 650 beciuri / pivniţe care asigură
necesarul pentru aprox 2000 persoane ( 25 % )
-

urgenţa I – asigurată de gărzile de intervenţie ale subunităţii obiectivului afectat ;
urgenţa II – asigurată de subunităţile inspectoratului judeţean ;
urgenţa III – asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe ;
urgenţa IV – asigurată de grupări operative dislocate pentru intervenţii de aplicare şi de
lungă durată.

Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor
acestora se realizează prin următoarele acţiuni :
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a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi
transmiterea datelor la autorităţile competente;
b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă;
c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;
d) exerciţii şi aplicaţii.
Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor

sunt:
a) controale şi inspecţii de prevenire;
b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă;
c) acordul;
d) asistenţă tehnică de specialitate;
e) informarea preventivă;
f) pregătirea populaţiei;
g) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederile legale;
h) alte forme.

Planurile de intervenţie vor cuprinde informaţii referitoare la:
a) categoriile de servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenţă şi amplasarea unităţilor operative;
b) încadrarea şi mijloacele de intervenţie şi protecţie a personalului/populaţiei pentru fiecare tip de
risc, pe categorii de forţe şi mijloace (ex.: autospeciale de lucru cu apă şi spumă, alte tipuri de
autospeciale, servanţi pompieri, salvatori, asistenţi medicali,scafandri, etc.).
c) zona de acoperire a riscurilor;
d) timpii de răspuns;
e) activitatea operaţională, prin prezentarea detaliată a ponderii intervenţiilor la incendii, asistenţa
medicală de urgenţă, reanimare şi descarcerare, deblocări/salvări de persoane, salvări de animale
etc.
f) alte informaţii considerate necesare.
Secţiunea 2. Acţiunile de protecţie-intervenţie
Acţiunile de protecţie – intervenţie - forţele de intervenţie specializate acţionează conform
domeniului de competenţă pentru:
- salvarea sau protejarea oamenilor , bunurilor materiale , evacuarea
persoanelor , cazarea sinistraţilor , aprovizionarea cu alimente , medicamente şi
materiale necesare ;
- acordarea primului ajutor medical ;
- aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii
situaţiei de urgenţă Jandarmi , Poliția Locală, Poliţia Ianca
- dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca
accesibile ; Poliţia Rutieră
- diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţelele utilitare .
Primarii şi conducătorii operatorilor economici ale instituţiilor publice au obligaţia de a
asigura cunoaşterea de către forţele de intervenţie şi de către populaţie a modalităţilor de acţiune
conform planurilor aprobate de analiză şi acoperirea riscurilor .
În scopul asigurării protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale pe
timp de război sau în alte situaţii speciale, pentru prevenirea şi diminuarea pierderilor în condiţiile
întrebuinţării de către agresor a armelor nucleare, biologice şi chimice, convenţionale, a mijloacelor
incendiare în conformitate cu prevederile Legii Protecţiei Civile nr.481/2004 şi ale O.M.A.I.
nr.1184/2006, la ordin, se execută evacuarea unei părţi din personalul autorităţilor administraţiei
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publice locale, al instituţiilor publice şi al agenţilor economici, a unor categorii de cetăţeni şi bunuri
materiale importante din unele localităţi din zona de frontieră.
Secţiunea 3. Instruirea
Va fi consemnat modul în care a fost asigurată cunoașterea de către forțele destinate
intervenției, precum și de către populație, a modalităților de acțiune conform planurilor de analiză și
acoperire a riscurilor aprobate.

Secţiunea 4. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare

COMITETUL NAŢIONAL
PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL
GENERAL
PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ

COMITETUL
MINISTERIAL
PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL
PENTRU
SITUAŢII DE
URGENŢĂ
„DUNĂREA”
tel 0239611212
fax 0239619669

COMITETUL JUDEŢEAN
BRĂILA
PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE
A APELOR BRĂILA
tel 0239614308 fax 0239614347
CENTRUL OPERATIV

tel 0239693957 fax 0239693737

GRUPURI DE SUPORT
TEHNIC

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ IANCA
tel 0239668178
fax 0239668178
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ANM

CMR

INH - GA

ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ
„APELE ROMÂNE”
CENTRU
OPERATIV

D.A BUZĂU-IALOMIŢA
tel 0238720907 fax 0238427257
CENTRUL OPERATIV

Capitolul V. RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE
Resursele materiale și financiare necesare desfășurării activității de analiză și acoperire a
riscurilor sunt evidențiate în Planurile de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru
gestionarea situațiilor de urgență.
Aceste Planuri se întocmesc la începutul fiecărui an, sumele respective făcând parte din
bugetul propriu al primăriei și fiind supuse aprobării în prima ședință a consiliului local.
Pentru prevenirea și combaterea riscurilor identificate pe raza U.A.T Ianca și ținând cont de
amploarea și efectele posibile ale acestora s-au stabilit următoarele tipuri de forțe participante :
a) serviciul voluntar pentru situații de urgență – componenta preventivă – cu un
număr de 5 voluntari ;
b) formațiune specializată de protecție civilă din cadrul serviciul voluntar pentru
situații de urgență, prin echipa de avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare – cu un
număr de 20 voluntari.
Pe lângă tipurile de forțe enumerate mai sus vor mai acționa, în funcție de complexitatea
intervenției și echipaje ale poliției și jandarmariei care își desfășoară activitatea pe raza U.A.T
Ianca.
Totodată, vor mai acționa echipe din cadrul Poliției Locale Ianca precum și echipe din
cadrul serviciilor publice descentralizare respectiv Direcția Serviciilor Publice Ianca.

Capitolul VI. LOGISTICA ACȚIUNILOR
În cazul producerii unei situații de urgență pe raza U.A.T Ianca, forțele și mijloacele de
intervenție sunt stabilite prin planurile de apărare specifice, respectiv :
- planul de apărare în caz de cutremur
- planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale
- planul de evacuare în situații de urgență a populației și a unor bunuri materiale
Forțele și mijloacele de intervenție vor acționa conform sarcinilor stabilite prin planurile de
apărare specifice menționate mai sus.

PREŞEDINTELE
COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
AL ORAŞULUI IANCA

ÎNTOCMIT,
ING. DEACU DANIEL C-TIN

PRIMAR
CHIRIŢĂ FĂNEL GEORGE
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la planul de analiză şi acoperire a riscurilor al U.A.T Ianca

ANEXA 1

Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea
riscurilor în cadrul U.A.T Ianca

Nr.
crt.

Denumire
autoritate

Coordonate autoritate

Persoană(e) de contact

1

Primărie

Str. Brăilei, nr.27,
tel.0239/668178,
fax.0239/668178
e-mail

Chiriţă Fănel George
primar,tel/fax 0239/668178
mobil 0722894652,
adresa : str.Teilor, nr.53

primaria.ianca@yahoo.com

Atribuţii in
P.A.A.R conform
fişei
: Fişa nr. 1

Deacu Daniel Constantin :
inspector specialitate,
tel/fax 0239/668178
mobil 0734733722
adresa : str.N.Oncescu, nr.1

2

Liceul
Teoretic
„Constantin
Angelescu”

Str. Brăilei ,nr. 167
Dragomir Ștefănuț :
tel/fax. 0239668344
director ,
e-mail
tel/fax 0239668344
licangelescu@yahoo.com mobil 0766563154
adresa : str.N.Oncescu, nr.17

Fişa nr. 2

3

Direcţia
Serviciilor
Publice

Str. Gării, nr.6
tel/fax. 0239/668806
e-mail
dsp_ianca@yahoo.com

Dumitrache Anca : director
tel/fax 0239668806
mobil 0723690720
adresa : str.N.Oncescu, nr.1

Fişa nr.3

4

U.A.M.S

Str. Teilor ,nr. 74,
tel./fax.0239/6683436
e-mail
uamsianca@clicknet.ro

Beceanu Florin : director , Fişa nr. 4
tel/fax 0239/668346
mobil 0740009886
adresa : mun. Brăila

NOTĂ:
Autorităţile şi factorii cu responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în U.A.T. sunt, după caz:
a) autorităţile publice locale (primar, consilii locale, servicii publice deconcentrate/ descentralizate);
b) staţii (puncte) de măsurători a parametrilor meteorologici, seismici, hidrografici, de mediu etc.
c) institute de cercetări ştiinţifice;
d) organizaţii nonguvernamentale (Crucea Roşie etc.)
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ANEXA 2
la planul de analiză şi acoperire a riscurilor al U.A.T Ianca

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
Fişa nr. 1
I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi
transmiterea datelor la autorităţile competente
b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii Instituţiile controlate sunt cele aflate în
de competenţă
subordinea directă (grădiniţe, şcoli, licee,
cămine culturale);
Domeniul de competenţă cuprinde măsurile de
protecţie la incendii şi la producerea de seisme ;
Informează asupra concluziilor pe C.L.S.U Ianca
şi I.S.U Brăila;
Periodicitatea controlului este semestrială.
c)-informare preventivă a populaţiei asupra Domeniul de competenţă cuprinde măsurile de
pericolelor specifice unităţii administrativ- protecţie la incendii, la producerea de seisme şi
teritoriale şi asupra comportamentului de la producerea de inundaţii;
adoptat în cazul manifestării unui pericol
Periodicitatea este dată de graficul de control la
gospodăriile
cetăţeneşti
de
componenta
preventivă a S.V.S.U
d)-exerciţii şi aplicaţii
Participă membrii S.V.S.U şi personalul I.S.U
Brăila – Garda 2 Ianca;
Domeniul de competenţă îl constituie
producerea de incendii şi de seisme;
Periodicitatea exerciţiilor şi/sau aplicaţiilor este
semestrială
II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc şi
transmiterea datelor la autorităţile competente
b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii
de competenţă
c)-informare preventivă a populaţiei asupra Materiale informative/documentare, rapoarte,
pericolelor specifice unităţii administrativ planuri de urgenta, pliante, mass media, filme,
teritoriale şi asupra comportamentului de afise, campanii informative
adoptat în cazul manifestării unui pericol
d)-exerciţii şi aplicaţii
Materiale/ echipamente necesare : tărgi, corturi,
costume de protecţie, găleţi, lopeţi, târnăcoape,
căngi, truse medicale, staţii de emisie-recepţie;
Locul de desfăşurare este în perimetrul liceului
teoretic „Constantin Angelescu” Ianca
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III INTERVENŢIE
a)-alarmare

Activează sirenele de alarmare prin intermediul
centralei de alarmare montată în sediul Primăriei
Ianca cu ajutorul personalului special desemnat;
Mijloacele de alarmare sunt sirenele electrice,
sirenele electronice şi clopotele bisericilor;
Timpul de intrare în acţiune – 2 minute
b)-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare
Întreprinde
activităţi
de
căutare/salvare/descarcerare în cazul producerii
unor seisme ;
Mijloacele folosite sunt cele din dotarea S.V.S.U
Ianca;
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de
la încetarea seismului
c)-asistenţă medicală
Întreprinde numai activităţi de prim-ajutor;
Mijloacele folosite – truse de prim-ajutor;
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de
la încetarea seismului
d)-acţiuni de îndepărtare a manifestării Întreprinde activităţi de degajare a terenurilor de
pericolului produs
resturile de construcţii;
Mijloacele folosite sunt utilajele din dotare;
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de
la încetarea seismului
e)-acţiuni de limitatre a consecinţelor unui
pericol
NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.
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Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”
Fişa nr. 2
I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi
transmiterea datelor la autorităţile competente
b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii
de competenţă
c)-informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice unităţii administrativteritoriale şi asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării unui pericol
d)-exerciţii şi aplicaţii
Participă membrii S.V.S.U Ianca şi personalul
I.S.U Brăila – Garda 2 Ianca;
Domeniul de competenţă îl constituie
producerea de incendii şi de seisme;
Periodicitatea exerciţiilor şi/sau aplicaţiilor este
semestrială
II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc şi
transmiterea datelor la autorităţile competente
b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii
de competenţă
c)-informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice unităţii administrativ
teritoriale şi asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării unui pericol
d)-exerciţii şi aplicaţii
Materiale/ echipamente necesare : tărgi, corturi,
costume de protecţie, găleţi, lopeţi, târnăcoape,
căngi, truse medicale, staţii de emisie-recepţie;
Locul de desfăşurare este în perimetrul liceului
teoretic „Constantin Angelescu” Ianca
III INTERVENŢIE
a)-alarmare
b)-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare
c)-asistenţă medicală
Întreprinde activităţi de prim-ajutor şi de cazare
a sinistraţilor;
Mijloacele folosite – truse de prim-ajutor şi
paturi de campanie;
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de
la încetarea seismului
d)-acţiuni de îndepărtare a manifestării
pericolului produs
e)-acţiuni de limitatre a consecinţelor unui
pericol
NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.
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Fişa nr. 3

DIRECŢIA SERVICIILOR PUBLICE IANCA

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi
transmiterea datelor la autorităţile competente
b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii
de competenţă
c)-informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice unităţii administrativteritoriale şi asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării unui pericol

Domeniul de competenţă îl constituie prevenirea
poluării accidentale a mediului;
Periodicitate – săptămânal, odată cu ridicarea
gunoiului menajer şi animal de la gospodăriile
cetăţeneşti
-

d)-exerciţii şi aplicaţii
II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor
meteo, seismici , de mediu, hidrografici,etc şi
transmiterea datelor la autorităţile competente
b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii
de competenţă
c)-informare preventivă a populaţiei asupra Materiale informative, pliante, mass media,
pericolelor specifice unităţii administrativ afise, campanii informative, portile deschise...
teritoriale şi asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării unui pericol
d)-exerciţii şi aplicaţii
III INTERVENŢIE
a)-alarmare
b)-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare
Întreprinde activităţi de
căutare/salvare/descarcerare în cazul producerii
unor seisme ;
Mijloacele folosite sunt cele din dotarea D.S.P
Ianca;
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de
la încetarea seismului
c)-asistenţă medicală
Întreprinde numai activităţi de prim-ajutor;
Mijloacele folosite – truse de prim-ajutor;
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de
la încetarea seismului
d)-acţiuni de îndepărtare a manifestării Întreprinde activităţi de degajare a terenurilor de
pericolului produs
resturile de construcţii;
Mijloacele folosite sunt utilajele din dotare;
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de
la încetarea seismului
e)-acţiuni de limitatre a consecinţelor unui
pericol

NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.
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UNITATEA de ASISTENŢĂ
Fişa nr. 4
MEDICO-SOCIALĂ IANCA
I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi
transmiterea datelor la autorităţile competente
b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii
de competenţă
c)-informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice unităţii administrativteritoriale şi asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării unui pericol
d)-exerciţii şi aplicaţii
Participă membrii S.V.S.U Ianca şi personalul
I.S.U Brăila – Garda 2 Ianca;
Domeniul de competenţă îl constituie
producerea de incendii, de accidente chimice şi
de seisme; Periodicitatea exerciţiilor şi/sau
aplicaţiilor este semestrială
II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor
meteo, seismici , de mediu, hidrografici,etc şi
transmiterea datelor la autorităţile competente
b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii
de competenţă
c)-informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice unităţii administrativ
teritoriale şi asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării unui pericol
d)-exerciţii şi aplicaţii
Materiale/ echipamente necesare : tărgi,
costume de protecţie, truse medicale;
Locul de desfăşurare este în perimetrul liceului
teoretic „Constantin Angelescu” Ianca
III INTERVENŢIE
a)-alarmare
b)-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare
c)-asistenţă medicală
Întreprinde activităţi de prim-ajutor şi de cazare
a sinistraţilor;
Mijloacele folosite – truse de prim-ajutor şi
paturi de campanie;
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de
la încetarea seismului
d)-acţiuni de îndepărtare a manifestării
pericolului produs
e)-acţiuni de limitatre a consecinţelor unui
pericol
NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.
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ANEXA 3

COMPONENȚA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ IANCA
Nr.
crt.
0

NUMELE ŞI PRENUMELE
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fănel George Chiriță
Mircea Mircescu
Alexandru Sterian
Valentin Taman
Relu Dragoș Vlăsceanu
Anca Dumitrache

7.

ÎN COMITET
2

FUNCŢIA
LA LOCUL DE MUNCĂ
3

Președinte
Vicepreședinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Primar
Viceprimar
Secretar
Șef Poliția Ianca
Șef Jandarmerie Ianca
Director D.S.P Ianca

Florea Lupu

Membru

8.

Ștefănuț Dragomir

Membru

Șef Stație repompare
apă potabilă

9.

Mirela Cazacu

Membru

Director liceu teoretic
„Constantin Angelescu”
Ianca
Director liceu tehnologic
„Nicolae Oncescu” Ianca

10. Marin Năstășel
11. Bogdan Dumitru

Membru
Membru

12. Liviu Gologan

Membru

13. Stan Mitrea

Membru

14. Ionuț Marin

Membru

15. George Leca

Membru

Medic C.M.I Ianca
Medic veterinar C.S.V
Ianca
Șef District A.N.D
Ianca
Administrator S.C
Senin Impex S.R.L
S.C Miofan Agrotrans
S.R.L
Șef Poliție locală Ianca

16. Daniel Constantin Deacu

Secretar

Șef S.V.S.U
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AD RE SA
DE LA LOCUL DE MUNCĂ
DE LA DOMICILIU:
LOCALITATE, STR., NR. TELEFON
LOCALITATE, NR. TELEFON
4
5
Ianca, str.Brăilei, nr.27 - 0239668178 Ianca, str.Teilor, nr.53- 0722894652
Ianca, str.Brăilei, nr.27 - 0239668178 Ianca, str.Gării, nr.13 - 0731306494

Ianca, str.Brăilei, nr.27 - 0239668178
Ianca, str.Sărățeni, nr.4 - 0239668444
Ianca, str.Sărățeni, nr.2 - 0239668007

Ianca, str.Gării, nr.6, bl.C7 - 0239668806

Ianca, str.Școlii, nr.5 - 0735308056
Ianca, str.Brăilei, nr.167 - 0239668344

Ianca, str.Brăilei, bl.B3 - 0723648572

Brăila
Brăila

Ianca, str.N.Oncescu, bl.C6 0723690720
Ianca, str.Brăilei, bl.B1 0723577657
Ianca, str.N.Oncescu , nr.17-

0766563154

Ianca, str.Brăilei, nr.13 - 0239668494

Ianca, str.Brăilei, bl.B1 0744422851

Ianca, str.Morii, bl.F1 - 0239668272

Ianca, str.Brăilei, bl.B3 - 0722513540

Ianca, str. Sărățeni, nr.15 0755533963

Ianca, str.Brăilei, bl.E3 - 0755533963

Ianca, str.Școlii, nr.4 - 0239668470

Brăila

Ianca, sat Oprișenești, nr.225A 0239669663

Ianca, sat Oprișenești, nr.144

Ianca, str.Gării, nr.5, bl.B21 0239668811

Brăila

Ianca, str.Gării, nr.6, bl.C7 - 0239668178

Ianca, str.Eroilor, bl.F6 0731306491
Ianca, str.N.Oncescu, bl.C6 0734733722

Ianca, str.Brăilei, nr.27 - 0239668178

principal C

Nr.
crt.

1 Mircea Vodă
-

2 Șuțești
-

3 Bordei Verde principal S
secundar s
principal Av
secundar av
principal Ip
secundar ip
principal
Ach
secundar ach
principal An
secundar an
principal Im
secundar im
principal
Atp
secundar atp
principal
Eup
secundar eup
principal Ed
secundar ed
principal Ez
secundar ez

4 Jud. Vrancea
Jud. Constanța
5
secundar id

județ vecin
principal Id

sau

secundar c
principal
At/Pt
secundar
at/pt

Unitatea

administrativteritorială

Înz
Ip
Ed
Ez
-

Înz
ip
Ed
ez

Înz
Im
Ed
ez

C -

an
-

-
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Epizootie

Epidemie

Eşecul
utilităţilor
publice

Accident
grav de
transport

Incendiu în
masă

Accident
nuclear

Accident
chimic

Incendiu de
pădure

Avalanşă/
Înzăpeziri

Secetă

Inundaţie

Alunecare/
prăbuşire
de teren

Cutremur

ANEXA 4

RISCURI POTENȚIALE ÎN LOCALITĂȚI/JUDEȚE VECINE CARE POT AFECTA ZONA DE COMPETENȚĂ
A UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE IANCA

Tipuri de riscuri

ANEXA 5

MĂSURI CORESPUNZĂTOARE DE EVITARE
A MANIFESTĂRII RISCURILOR, DE REDUCERE A FRECVENȚEI
DE PRODUCERE ORI DE LIMITARE A CONSECINȚELOR ACESTORA
Pentru riscul aferent unor incendii de pădure sau a unor incendii datorate incendierii
vegetației de pe terenurile agricole se vor avea în vedere următoarele :
- focul se va face numai în locuri special amenajate ;
- este interzisă arderea resturilor vegetale la o distanță mai mică de 100 metri față de
zonele forestiere ;
- este interzisă aruncarea resturilor de țigări aprinse în pădure ;
- este strict interzisă arderea resturilor vegetale în condiții de vânt ;
- este strict interzis focul în pădure în condiții de vânt sau secetă ;
- dacă a fost făcut focul, la plecare acesta se va stinge cu apă, iar jarul va fi acoperit
cu pământ ;
- arderea miriștilor sau a vegetației uscate se va face numai pe timp de zi ;
- se va asigura personal de supraveghere și stingere a eventualelor incendii până la
finalizarea arderii ;
- în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, se va asigura prezența unui plug și
a unor mijloace de stingere cum ar fi cisterna cu apă și/sau rezervoare de apă ;
- se va izola locul ce urmează a fi incendiat, prin crearea unor fâșii paralele arate.
Lățimea fâșiei de izolare va fi, față de drumuri și poduri de 20 metri, iat față de calea ferată de 50
metri.
Pentru riscul aferent producerii unor înzăpeziri, se vor avea în vedere următoarele :
- în cazul unor căderi abundente de zăpadă însoțite de vânt puternic se va proceda la
montarea semnalizării rutiere de restricționare a sectoarelor de drum afectate de blocaje și
informarea utilizatorilor drumului despre măsurile luate ;
- pentru prevenirea formării gheții se vor folosi materiale antiderapante și chimice ;
- se va proceda la folosirea utilajelor de deszăpezire în timp util, pentru a se evita
blocarea drumurilor și căilor de acces ;
- pe timp de viscol avertizat cu cod galben sau cod portocaliu, se va interveni doar în
situația când sunt în pericol vieți omenești sau distrugeri materiale pe rețeaua de drumuri publice ;
- se recomandă tuturor cetăţenilor aflaţi în zonă să se informeze permanent asupra
condiţiilor meteorologice şi să rămână în locuinţe, asigurându-şi necesarul de hrană, apă,
combustibil pentru încălzit, iluminat, lopată etc.
Pentru riscul aferent producerii unui cutremur, se vor avea în vedere următoarele :
- este necesar să cunoaştem bine modul şi locurile care pot asigura protecţie în toate
împrejurările : acasă, la serviciu, în locurile publice, cu mijloacele de transport etc. Aceasta, cu atât
mai mult cu cât timpul pe care îl avem la dispoziţie pentru realizarea unei oarecare protecţii este
foarte scăzut ;
- dacă suntem în interiorul unei locuinţe – rămânem acolo, departe de ferestre care
se pot sparge. Protejarea se face sub o grindă, toc de uşă solidă, birou, masă sau bancă din clasă
suficient de rezistente spre a ne feri de căderea unor lămpi, obiecte mobile suprapuse, tencuieli
ornamentale etc. ;
- dacă suntem surprinşi în afara unei locuinţe (clădiri), rămânem departe de aceasta,
ne ferim de tencuieli, cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, geamuri şi care de obicei se pot prăbuşi pe
stradă ;
- dacă suntem la şcoală (serviciu), nu fugim pe uşi, nu sărim pe fereastră, nu se aleargă
pe scări, nu se utilizează liftul, nu se aleargă pe stradă.
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ANEXA 6

SISTEME EXISTENTE DE PREAVERTIZARE/AVERTIZARE
A ATINGERII UNOR VALORI CRITICE
ȘI DE ALARMARE A POPULAȚIEI ÎN CAZUL EVACUĂRII
Pentru preavertizarea și/sau avertizarea populației în cazul atingerii unor valori
critice de temperatură sau în cazul producerii unor fenomene meteo cu impact asupra
populației (ploi abundente, furtuni, vijelii, viscol, căderi masive de zăpadă, ceață
densă, etc.) există trei sisteme de avertizare :
- prin sistemul de aviziere existente în fiecare localitate componentă ;
- prin sistemul de transmitere a mesajelor (serviciul S.M.S) existent în
cadrul primăriei Ianca ;
- prin mesaje preînregistrate transmise cu ajutorul centralei de alarmare
existentă în cadrul primăriei Ianca și a sirenelor electronice montate în localitățile
Plopu, Perișoru, Tîrlele Filiu și Berlești.
Pentru alarmarea populației în vederea evacuării se folosesc următoarele
mijloace de alarmare :
- clopotele de la bisericile existente în fiecare localitate componentă, în
număr de 7 bucăți ;
- sirenele electrice existente pe raza orașului Ianca, în număr de 2 (două)
bucăți, având o putere de 5,5 kW și respectiv de 3,5 kW ;
- sirena electrică existentă pe raza localității Oprișenești, având o putere
de 5,5 kW;
- sirena electronică existentă pe raza localității Berlești, având o putere
de 600 W ;
- sirena electronică existentă pe raza localității Tîrlele Filiu, având o
putere de 600 W ;
- sirena electronică existentă pe raza localității Perișoru, având o putere
de 600 W ;
- sirena electronică existentă pe raza localității Plopu, având o putere de
600 W .
Toate sirenele sunt conectate la o centrală electronică montată în incinta
Primăriei Ianca, semnalul de alarmare putându-se da centralizat, la toate sirenele în
același timp, sau individual în funcție de situația de urgență care încadrează
localitatea respectivă.
Starea operațională a întregului sistem de alarmare/avertizare poate fi văzută în
timp real atât de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U) prin
Centrul Operațional Național (C.O.N), cât și de către Inspectoratul pentru Situații de
Urgență „DUNĂREA” Brăila prin Centrul Operațional Județean (C.O.J).
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ANEXA 7

TABEL

cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă (seism,
inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.)

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Instituţie / Agent economic
S.C Radovici Servcom S.R.L
C.U.P Brăila – staţia de tratare Ianca
S.C M.C.R Prod S.R.L
S.C Senin S.R.L
S.C Petrom S.A – staţia PECO
O.M.V Grup
Primăria Ianca - sediu
U.A.M.S Ianca
Liceu tehnologic „N.Oncescu” Ianca
Liceu teoretic „Constantin Angelescu”
Grădiniţa Perişoru
Grădiniţa Plopu
Grădiniţa Oprișenești
Şcoala cu clasele I-IV Tîrlele Filiu
Şcoala cu clasele I-VIII Perișoru
Şcoala cu clasele I-IV Oprişeneşti
Şcoala cu clasele I-VIII Plopu
S.C Bona Avis S.R.L
S.C Eldomir S.R.L

Tipul situaţiei de urgenţă care
afectează
accident tehnologic
accident tehnologic
accident tehnologic
seism
accident tehnologic
accident tehnologic
seism
seism
seism
seism
seism
seism
seism
seism
seism
seism
seism
accident tehnologic
accident tehnologic
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Observaţii

ANEXA 8

SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL DECIZIONAL
ALE FORŢELOR CE ACŢIONEAZĂ ÎN CAZUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
În cazul primirii informaţiilor despre iminenţa producerii unei situaţii de urgenţă ce
afectează localitatea IANCA, primarul ordonă alarmarea localităţii atât prin sistemul de alarmare al
protecţiei civile, clopotele bisericilor, cât şi prin alte mijloace de alarmare cum sunt fluiere,
claxoane, etc.
PRIMAR

………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … ………… ……… ……… ……… ……… ………
……

CHIRIŢĂ FĂNEL GEORGE

ŞEFUL SERVICIULUI VOLUNTAR
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

VICEPRIMAR

MIRCESCU MIRCEA

………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
…….

DEACU DANIEL CONSTANTIN

SECRETAR

STERIAN ALEXANDRU

………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………

1. ŞEF ECHIPĂ DE INTERVENŢIE PSI
GARDA NR.2 INTERVENŢIE
………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
……….… ……… ……… ……… ………

2. ŞEF POLIŢIE LOCALĂ IANCA
LECA GEORGE
3. ŞEFII ECHIPELOR/GRUPELOR DE
SPECIALITATE PE LINIE DE
PROTECŢIE CIVILĂ

………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___… ……… ……… ……… ………
………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….… ……… ……… ……… ……… ……

DUMITRACHE ANCA
MARIN IONUŢ
MITREA STAN



Sirenă electrică 5,5 Kw
Primăria Ianca
Sirenă electrică 3,5 Kw
Lic. Teoretic „Constantin
Angelescu” Ianca
Sirenă electrică 5,5 kw
Bloc nr.1 Oprişeneşti
Sirenă electronică 600 W
Cămin cultural sat Berlești
Sirenă electronică 600 W
Cămin cultural sat Tîrlele Filiu
Sirenă electronică 600 W
Cămin cultural sat Perișoru
Sirenă electronică 600 W
Grădiniță sat Plopu

Despre introducerea semnalului de alarmare pe teritoriul oraşului se va raporta imediat la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă « DUNĂREA » Brăila.
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ANEXA 9

LOCURI/SPAȚII DE EVACUARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ
ȘI DOTAREA ACESTORA

În cazul în care populația trebuie evacuată, ca urmare a producerii unei situații
de urgență (cutremur, ploi torențiale care au afectat masiv gospodăriile cetățenești,
căderi masive de zăpadă care au blocat și au acoperit unele gospodării cetățenești) se
organizează următoarele locuri/spații de evacuare :
- Internatul Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” – str. Calea Brăilei,
nr.167 – capacitate 150 locuri;
- Casa de Cultură Ianca – str. Calea Brăilei, nr.35 – capacitate 200 locuri;
- Sala de sport a Şcolii cu 16 clase Ianca – str. Calea Brăilei, nr.116 –
capacitate 200 locuri;
- Campus Școlar „Nicolae Oncescu” - Sală sport – str. Calea Brăilei, nr.13 –
capacitate 400 locuri ;
- Stadionul orăşenesc „Ștefan Vrăbioru” Ianca - Str. Stadionului – capacitate
800 locuri (40 corturi x 20 pers./cort) ;
- Cămin Cultural Ianca - str. Calea Brăilei, nr.112A – capacitate 80 locuri ;
- Cămin Cultural Berlești – sat Berlești – capacitate 80 locuri ;
- Cămin Cultural Tîrlele Filiu – sat Tîrlele Filiu – capacitate 80 locuri ;
- Cămin Cultural Perișoru – sat Perișoru – capacitate 80 locuri ;
- Cămin Cultural Oprișenești – sat Oprișenești – capacitate 80 locuri.

41

ANEXA 10
PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL
Categorii
de personal

Preşedintele
Comitetului
pentru situaţii
de urgenţă
Conducătorii
operatorilor
economici
sursă de risc
Directorii
unităţilor de
învăţământ şi
personalul
didactic
desemnat să
execute
pregătirea
Membrii
comitetului
local pentru
situaţii de
urgenţă
Inspector de
protecţie
civilă/cadru
tehnic cu
atribuţii în
dom.ap.împ.inc.
încadrat potrivit
OMAI
106/2007
Personal de
specialitate din
cadrul
inst.publice,
serv.deconc şi
operatori ec.
Şeful
serviciului
voluntar pentru
situaţii de
urgenţă
Personalul
component al
Serviciului
Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă

Forma de
pregătire/
periodicitatea/
durata

Cine
organizează
pregătirea/
cine
răspunde

Nivelul la
care se
organizează
pregătirea

Total
personal
de
pregătit

Instructaj de
pregătire, anual
(4 ore)

I.S.U

oraş

1

O convocare
de pregătire,
anual
(6 ore)

Comitetul
pentru situaţii
de urgenţă

oraş

7

O instruire,
anual
(4-6 ore)

Comitetul
pentru situaţii
de urgenţă

oraş

12

Instructaj de
pregătire,
semestrial
(2-3 ore)

Comitetul
pentru situaţii
de urgenţă

oraş

14

7

I.S.U

municipiu

1

1

I.S.U

municipiu

3

Inspector de
protecţie
civilă/cadru
tehnic cu
atribuţii în
dom.ap.împ.inc.

Inst. publice
Serv.
Deconc.
Operatori ec.

4
2
10

5

I.S.U

municipiu

1

1

oraş

1

oraş

25

Instructaj de
pregătire,
trimestrial
(2-3 ore)
Instructaj de
pregătire, anual
(4 ore)
Instructaj de
pregătire,
trimestrial
(2-3 ore)
O convocare de
pregătire, semestrial
(2-4 ore)
Un instructaj de
pregătire, semestrial
(2-4 ore)
O şedinţă teoreticaplicativă, lunar
(2-3 ore)

Preşedintele
Comitetului
pentru situaţii de
urgenţă

Şef serviciu

ian
P

R

feb
P

R

mar
P

R

apr
P

R

mai
P

R

iun
P

R

Anul 2020

Total
Sem.I
P R

iul

P

aug

R

P

R

sep
P

R

oct
P

nov
R

P

R

dec
P

R

Total
Sem.II
P R

I. Pregătirea personalului de conducere
1

1

4

6

Total
an
P
R

1

4

3

6

6

3

7

6

12

7

14

1

1

II. Pregătirea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă

1

25

25

7

2

25

1

25

25
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1

1

3

3

2

2
2

5

5

7

1

1

3
1

2

1

5

2

2
2

5

5

10

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

ANEXA 11

TABEL
cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente

Nr. crt. Denumire material/echipament

U.M

Existent

1

Sirenă electrică 5,5 kW

buc.

2

2

Sirenă electrică 3,5 kW

buc.

1

3

Sirenă electronică 600 W

buc.

4

4

Motopompă evacuare apă 2″

buc.

1

5

Motopompă evacuare apă 4″

buc.

1

6

Motofierăstrău

buc.

1

7

Grup generator

buc.

1

8

Polizor unghiular

buc.

1

9

Maşină de găurit electrică

buc.

1

10

Pompă electrică submersibilă

buc.

2
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Nr. crt. Denumire material/echipament

U.M

Existent

11

Costum impermeabil

buc.

3

12

Cisme scurte

buc.

10

13

Cisme cauciuc lungi

buc.

3

14

Mască gaze

buc.

10

15

Topor PSI

buc.

4

16

Stingător cu praf P6

buc.

10

17

Scară telescopică

buc.

1

18

Lopată cu coadă

buc.

10

19

Casma cu coadă

buc.

10

20

Găleată PSI

buc.

10

21

Rangă de fier PSI

buc.

4

22

Bidon carburant 30 litri

buc.

10
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ANEXA 12

REGULI DE COMPORTARE
ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ
Faza pre-dezastru - înainte de producerea dezastrului:
nvățați semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecției civile, al autorităților
și
altor organizații abilitate să intervină în astfel de situații;
păstrați-vă calmul;
deschideți aparatele radio și televizoarele și ascultați informațiile generale emise pe
aceste
căi, buletinele meteorologice, sfaturile transmise de autoritățile în drept;
dacă sunteți sfătuiți să părăsiți locuința/localitatea/zona, faceți prompt acest lucru;
n situație de dezastru, folosiți telefonul numai pentru a anunța (semnala) autorităților
locale evenimente importante, cum ar fi incendii, inundații, alunecări de teren, accidente
majore, înzăpeziri, etc. și pentru a solicita ajutor medical;
păstrați la îndemână, în casă sau în jurul ei, un stoc de provizii suficient de mare ca să
vă
ajute să supraviețuiți câteva zile; dacă sunteți acasă, aceste provizii vă vor ajuta să treceți
fără greutăți peste perioada de pericol; dacă sunteți evacuați și trebuie să vă deplasați în alte
localități, trebuie să vă luați cu dumneavoastră rezerve de alimente pentru a le folosi pe
drum sau după ce ajungeți în noua localitate.
Cele mai importante articole pe care trebuie să le păstrați la îndemână sunt: apa (de
preferat în sticle de plastic sau canistre), hrana (în pachete conservate sau sigilate care nu
necesită păstrare la rece, fierbere sau coacere), medicamente necesare membrilor familiei
dumneavoastră, trusa de prim ajutor, cuverturi, saci de dormit, lumânări, lanterne,
radioreceptor portabil (eventual baterii de rezervă), documentele personale (de identitate) etc.

Faza post-dezastru - după producerea dezastrului:
respectați cu strictețe măsurile stabilite, îndrumările și comunicările serviciilor de
urgență
profesioniste, ale autorităților și ale altor organizații abilitate să intervină în astfel de
situații;
pătrundeți cu extremă precauție în interiorul clădirilor care au fost avariate sau slăbite;
nu intrați cu torțe, lumânări sau țigări aprinse în clădirile avariate sau care au fost
inundate;
nu atingeți firele electrice căzute sau rupte;
dacă simtiți miros de gaze, deschideți toate ferestrele și ușile, închideți robinetul
principal
de gaze, părăsiți casa imediat și anuntați (dacă este posibil) Distrigaz;
dacă diferite aparate electrice sunt ude, întâi întrerupeți sursa principală de curent
electric,
ștergeți-le de umezeală, uscați-le și, în final, conectați-le la priză (atenție ! nu faceți acest
lucru dacă sunteți ud sau stați în apă);
verificați rezervele de apă și hrană înainte de a le folosi;
urmăriți instrucțiunile organelor de protecţie civilă în legătură cu folosirea apei și
alimentelor;
dacă este necesar, cereți alimente, îmbrăcăminte, asistență medicală și adăpost;
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ndepărtați-vă sau stați departe de zonele calamitate. Nu împiedicați acțiunile de
intervenție; sprijiniți-le când vi se cere acest lucru;
sprijiniți echipele de voluntari ai Crucii Roșii Române în acțiunile de ajutorare a
persoanelor afectate de dezastre;
după trecerea pericolului, dați de știre rudelor ca acestea să știe că sunteți în siguranță,
altfel, autoritățile locale pot pierde timp căutându-vă;
nu transmiteți zvonuri sau știri exagerate despre efectele dezastrului.
Semnalul de alarmare în caz de dezastru este:
Cinci impulsuri a câte 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele.

Când cereți ajutor specializat:
Telefonați la numărul stabilit pentru cazurile de urgență:
• AMBULANȚA - 112 sau 961
• POMPIERII - 112 sau 981
• POLIȚIA - 112 sau 955
Dacă sunați la 112, trebuie să anunțați:
- ce urgență aveți;
- unde este urgența;
- unde vă aflați;
- de la ce număr de telefon sunați;
- cum vă numiți.
Alte informaţii utile:
Rezerva de medicamente
Trusa de medicamente va conține, în primul rând, medicamentele pe care le luați
permanent sau periodic, recomandate de medic.
La acestea puteți adăuga alte medicamente cum ar fi cele pentru combaterea durerii, a febrei.
Din această categorie vor face parte medicamente pe care le-ați mai luat și le-ați tolerat fără
probleme.
Atenție! Medicamentele sunt pentru uzul dumneavoastră !
Nu recomandați niciodată din medicamentele dumneavoastră altor persoane!
Prevenirea bolilor infecto-contagioase în timpul inundațiilor
În cazul unor dezastre provocate de inundații, persoanele aflate în zona calamitată sunt
supuse riscului unor îmbolnăviri cu cale digestivă, și nu numai, care pot afecta mai multe
persoane, până la întrega comunitate, răspândindu-se cu repeziciune. De aceea, se recomandă
luarea câtorva măsuri elementare de prevenire: să se consume alimente și apă numai din surse
sigure, să se apeleze la apa din surse proprii numai după ce autoritățtile de specialitate consideră
că nu mai reprezintă un pericol, să fie respectate normele de igienă individuală și colectivă, mai
ales, să nu se mănânce cu mâinile murdare; de asemenea, să se accepte vaccinarea dacă
autoritățile sanitare recomandă această măsură de protecţie împotriva unor boli. La primele
semne de boală – scaune diareice multiple, febră, vărsături – se va solicita de urgență ajutorul
medical.
Pentru evitarea altor îmbolnăviri, se recomandă îngrijirea corectă a rănilor, protecția
picioarelor cu cizme de cauciuc și schimbarea îmbrăcămintei ude cu una uscată.
De îndată ce condițiile permit și dacă este cazul, se impune îndepărtarea leșurilor
animalelor moarte și amenajarea latrinelor.
Combaterea hipotermiei
Provocată de expunerea la temperaturi joase, în condițiile intemperiilor din anotimpurile
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răcoroase – ploaie, zăpadă, ger, hipotermia poate afecta serios sănătatea oamenilor. Se
consideră că o persoană este în hipotermie, atunci când temperatura corpului (trunchiului) este
inferioară celei de 36 grade. Pentru a ajuta aceste persoane să se poată reîncălzi, le vom acoperi
cu pături izolante și li se vor da să bea băuturi nealcoolice calde. În funcție de gravitatea
hipotermiei, care poate ajunge până la degerături, se va apela la îngrijirile medicale. Până la cel
mai apropiat punct de acordare a primului ajutor medical, zonele afectate de degerături se vor
acoperi cu materiale curate și vor fi protejate față de traumatisme.
ANEXA 13

HĂRŢI
DE
RISC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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PROIECT
H
O
T
R Â R EFUNCIAR
A Nr.36 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ DEĂ FOND
din 26 martie 2020
privind: stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității de înregistrare la zi a datelor din Registrul
Agricol la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, începând cu anul 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca,
judeţul Brăila,
întrunit în şedinţăIANCA
ordinară la data de 26 martie 2020;
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
Având în vedere:
►Nota de constatare nr.22144/13.02.2020 întocmită de reprezentanții Instituției Prefectului Brăila, cu
privire la îndeplinirea planului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul
Agricol în perioada 2015-2019 la nivelul orașului Ianca, potrivit căreia gradul de completare a registrelor
agricole tipul I și II nu a fost de 100%, nici pe suport de hârtie și nici în format electronic;
►faptul că, deși în nota de constatare nu s-au scos în evidență motivele obiective ale necompletării la
zi a tuturor registrelor agricole, evidența/realitatea este una extrem de clară, în sensul că nu se poate realiza
forma electronică și cea scrisă cu același număr de personal care completa până în prezent doar forma
scrisă a registrului agricol, ceea ce reclamă fie mărirea numărului de posturi de agenți agricoli, soluție de
neacceptat pentru că resursele financiare sunt de departe insuficiente, fie completarea doar în format
electronic dar cu obligația listării anuale a datelor și informațiilor pentru a crea și forma scrisă, ambele forme
urmând a fi arhivate potrivit legii, această din urmă soluție fiind eficientă atât financiar, cât și pentru
completarea la zi a registrelor agricole;
►dispoziţiile art.1 alin.(6) și (7) și art.15 lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul
agricol, aprobată prin Legea nr.98/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.6 alin.(3) lit.d) din O.U.G.nr.22/2020 privind recensământul general agricol din Româniarunda 2020;
►referatul de aprobare al primarului, raportul comun al secretarului general și compartimentului
Registrul Agricol, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.s), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-În scopul eficientizării activității de înregistrare la zi a datelor din Registrul Agricol la nivelul U.A.T.
Oraș Ianca, începând cu anul 2020, se stabilesc următoarele măsuri:
a.-pentru persoanele fizice, întreprinderile individuale sau familiale autorizate potrivit prevederilor
O.U.G.nr.44/2008, aprobată prin Legea nr.182/2016, cu modificările și completările ulterioare, se deschid și
se numerotează volume distincte ale Registrelor agricole tipul1 și tipul 2;
b.-la nivelul compartimentului de impozite și taxe locale ori al serviciilor de urbanism, evidența populației,
stare civilă și asistență socială, datele care fac obiectul înscrierii în registrul agricol se instrumentează doar
cu avizul prealabil al compartimentului Registrul Agricol, care se emite de îndată pe documentul care face
obiectul instrumentării;
c.-reportarea gospodăriilor în care toți membrii acesteia au decedat și la care nu se cunosc moștenitorii,
se face cu mențiunea: «moștenitori necunoscuți»;
b.-în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosință decât
situația reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosință care corespunde realității, pe baza
declarației depuse de persoana care are această obligație. În mod similar se procedează și în cazul în care,
într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta este situat
în extravilan/intravilan potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, sub condiția
confirmării de către serviciul de urbanism;
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e.-la declararea terenurilor utilizate în folosință gratuită se vor prezenta contractele de comodat, iar la
cele declarate a fi utilizate sub alte forme se vor prezenta actele de proprietate ale acestor terenuri, actele
de identitate sau de stare civilă ale proprietarilor, precum și orice formă scrisă care să justifice dreptul de a
utiliza terenurile pentru care se solicită adeverințe în scopul obținerii subvențiilor A.P.I.A.
Art.2.-(1) Înscrierea în registrul agricol a datelor privind componența gospodăriei/exploatației agricole fără
personalitate juridică se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente de
capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate
deplină de exercițiu, după cum urmează:
a.-prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol;
b.-la primărie, în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice se prezintă din propria inițiativă
sau pentru rezolvarea altor probleme;
c.-pe baza declarației trimise prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care are
obligația de a fi înregistrată în registrul agricol;
d.-pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei;
e.-prin invitarea la primărie a persoanelor care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea
datelor în registrul agricol.
(2) Modelul invitației la primărie a persoanelor care au obligația să efectueze declarațiile necesare
înscrierii datelor în registrul agricol, este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.3.-În vederea completării şi actualizării registrului agricol, a corectitudinii datelor înscrise în acesta,
astfel încât să fie folosit pentru întocmirea listelor unităţilor de recenzare şi corelarea cu datele declarate în
chestionarul de recensământ agricol, prin dispoziția primarului se vor stabili:
a.-persoanele responsabile cu completarea și ținerea la zi a registrului agricol pentru perioada 20202024, precum și repartizarea acestora pe localități;
b.-programul zilnic pentru vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea
registrului agricol, astfel încât să se asigure și permanența la sediul instituției pentru emiterea adeverințelor
în campania 2020 a subvențiilor A.P.I.A.;
Art.4.-Nerespectarea prevederilor art.1 lit.b) constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit
Codului administrativ sau Codului muncii, după caz.
Art.5.-(1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, secretarul general și
funcționarii publici din cadrul compartimentului Registrul Agricol al aparatului de specialitate al primarului.
(2) Prin dispoziția primarului, emisă în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, se stabilesc sectoarele și se împuternicesc persoanele responsabile cu completarea și ținerea la zi
a registrului agricol pentru perioada 2020-2024.
Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul
Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) 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

H.C.L.Nr.36/26.03.2020
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
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: stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității de înregistrare la zi
a datelor din Registrul Agricol la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, începând cu anul 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 Nota de constatare nr.22144/13.02.2020 întocmită de reprezentanții Instituției Prefectului
Brăila, cu privire la îndeplinirea planului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a
datelor în Registrul Agricol în perioada 2015-2019 la nivelul orașului Ianca, s-a stabilit că gradul de
completare a registrelor agricole tipul I și II nu a fost de 100%, nici pe suport de hârtie și nici în format
electronic;
Faptul că, deși în nota de constatare nu s-au scos în evidență motivele obiective ale
necompletării la zi a tuturor registrelor agricole, evidența/realitatea este una extrem de clară, în
sensul că nu se poate realiza forma electronică și cea scrisă cu același număr de personal care
completa până în prezent doar forma scrisă a registrului agricol, ceea reclamă fie mărirea numărului
de posturi de agenți agricoli, soluție de neacceptat pentru că resursele financiare sunt de departe
insuficiente, fie completarea doar în format electronic dar cu obligația listării anuale a datelor și
informațiilor pentru a crea și forma scrisă, ambele forme urmând a fi arhivate potrivit legii, această
din urmă soluție fiind eficientă atât financiar, cât și pentru completarea la zi a registrelor agricole;
Totuși, această din urmă soluție nu poate fi adoptată încă, deoarece prevederile legale în
domeniu sunt în continuare contradictorii, atât în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr.28/2008-unde
la început se prevede dreptul consiliilor locale de a stabili forma de completare a registrelor agricole,
iar pe parcurs se vorbește de ambele forme (scris și electronic), cât și în normele tehnice de
completare a registrelor agricole, unde iarăși se vorbește de ambele forme!
Să sperăm că în noile norme tehnice (la care și noi am făcut propuneri în procesul de adoptare)
lucrurile se vor tranșa în vreun fel și se va prevedea doar forma electronică a registrului agricol, cu
posibilitatea listării datelor și informațiilor astfel încât să se creeze în acest mod și forma scrisă.
Până atunci însă, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc!
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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Anexă la H.C.L.Nr.36/26.03.2020
INVITAȚIE
la Primăria orașului Ianca a persoanelor care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor
COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR
PRIMAPRIMA
în registrul
agricol,
începând
cu anul 2020
În conformitate cu dispozițiile art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol,
aprobată prin Legea nr.98/2009, cu modificările şi completările ulterioare, înscrierea datelor în registrul
agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente de capul
gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină
de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de
reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.
Potrivit prevederilor art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008, termenele la care persoanele fizice şi
juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
PRIMĂRIA
a)- între 5 ianuarie şi ultima
zi lucrătoare ORAŞULUI
a lunii februarie, IANCA
pentru datele anuale privind membrii
gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi
mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în
gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în
cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor
obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
b)- între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului,
suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c)- persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în
afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute mai sus, se
consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din
oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».
În fine, vă mai înștiințăm că potrivit art.20 din aceeași Ordonanță, constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300
lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:
a)- refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele şi evidenţele
necesare în vederea verificării realităţii datelor;
b)- refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la faţa
locului situaţia reală, în vederea verificării concordanţei dintre aceasta şi datele din registrul agricol;
c)- nedeclararea, la termenele şi în forma stabilite a datelor care fac obiectul registrului agricol;
Prin urmare, având în vedere aceste obligații, vă invităm la Primăria orașului Ianca-Compartimentul
Registrul Agricol pentru înscrierea datelor gospodăriei dumneavoastră în registrul agricol, în zilele lucrătoare
în intervalul orar: 8-12; 13-16.

PRIMAR

SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIȚĂ

Alexandru STERIAN

Data primirii________________ Nume și Prenume__________________________Semnătura__________

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

Nr.10466/22.01.2020

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

C Ă T R E,

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
INSTITUŢIA PREFECTULUI, JUDEŢUL BRĂILA
DOMNULUI PREFECT CĂTĂLIN BOBOC

Referitor: adresa dumneavoastră nr.656/20.01.2020, privind Normele tehnice de
completare a Registrului Agricol 2020-2024
Propuneri:
1.-la art.2 alin.(2), să aibă următorul cuprins:
„În cuprinsul prezentelor norme tehnice, orice trimitere la forma registrului agricol se
referă la cea pe suport electronic, sau pe suport hârtie în situația în care consiliul local a
hotărât întocmirea registrului agricol și pe suport hârtie, care corespunde prevederilor art.1
alin.(6)-(7) din O.G.nr.28/2008. Registrul agricol electronic trebuie să permită tipărirea
informațiilor în formatul scris.”
Motivare: În situația în care se menține în continuare și forma scrisă a registrului agricol,
se impune alocarea de resurse umane și financiare pe care multe autorități locale nu le au.
Pentru forma scrisă, care necesită mai mult timp pentru completare comparativ cu forma
electronică, este necesară cel puțin dublarea personalului. Din experiența anilor 2018 și 2019,
când am întocmit ambele forme ale registrului agricol, a rezultat că forma scrisă a fost
completată în procent cu mult mai redus decât cea în format electronic.
Din aceste considerente, dar și ca urmare a faptului că volumul de informații
prevăzut de registrele agricole din anul 2020 și până în prezent s-a triplat, dacă nu se
renunță la registrul agricol și în format scris, este absolut necesară stabilirea prin acest

Ordin a unui normativ, după modelul art.122 alin.(2) din Legea asistenței sociale
nr.292/2011, de cel puțin un agent agricol la 500 de gospodării. Altfel, niciodată nu va
fi completată la zi vreuna din cele două forme, cu actualul personal!
În același timp, trebuie puse în acord prevederile art.1 alin.(6)-(7) din O.G.nr.28/2008
cu cele de la art.6 alin.(1), (2) și (4) din același act normativ!
2.-la art.3 alin.(1), să aibă următorul cuprins:
„Registrul agricol pe suport hârtie, în situația în care consiliul local a hotărât întocmirea
registrului agricol și pe suport hârtie, sau cea pe suport electronic, are caracterul unui
document oficial care constituie o sursă importantă de informații, va fi numerotat, parafat,
sigilat, paginile fiind legate corespunzător, evitându-se desprinderea filelor din cauza utilizării
îndelungate a registrului agricol și va fi înregistrat în registrul de intrare-ieșire la nivelul
autorității executive a administrației publice locale respective. În situația în care consiliul local
a hotărât întocmirea registrului agricol doar în format electronic, anual se vor lista informațiile
creându-se astfel și forma scrisă a registrului agricol, care se va numerota, parafa, sigila,
înregistra și arhiva în mod corespunzător.”
3.-la art.3 alin.(2), unde se impune corespondența dintre poziția din registrul agricol și
numărul din rolul nominal unic, apare următoarea întrebare: care rol nominal unic se înscrie
în registrul agricol atunci când capul de gospodărie nu are rol nominal unic (neavând
proprietăți, dar conduce gospodăria), iar în acea gospodărie sunt mai mulți membri care au
proprietăți distincte (ce nu sunt bunuri comune, fiind provenite din moștenire, schimbarea
regimului matrimonial, etc.) și au roluri nominale diferite? Sau, capul de gospodărie are mai
multe roluri fiscale: unul pentru proprietatea personală și altul în comun cu alți moștenitori/
coproprietari unde nu s-a făcut ieșirea din indiviziune: care din cele două roluri fiscale
nominale unice se înscrie în registrul agricol? Acest aspect trebuie reglementat.
4.-la art.3 alin.(3), să aibă următorul cuprins:
„Toate datele din registrul agricol, atât pe suport hârtie, în situația în care consiliul local a
hotărât întocmirea lui și în această formă, cât și în format electronic au caracter de interes
public și trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați, sub
aspect gramatical, ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației, conform
normelor academice în vigoare, potrivit prevederilor Legii nr.500/2004 privind folosirea limbii
române în locuri, relații și instituții publice.”

5.-la art.4 alin.(4), să aibă următorul cuprins:
„În perioada implementării registrului agricol în format electronic, acesta se ține în paralel
cu registrul agricol pe suport hârtie și, cel puțin de două ori pe an, secretarul localității și
auditorii interni sau alte persoane din aparatul de specialitate al primarului, anume desemnate
de acesta, verifică concordanța dintre cele două forme de registru agricol. Aceste verificări
se fac în mod corespunzător și în ceea ce privește concordanța dintre datele din registrul
agricol și datele din registrul de rol nominal unic. După implementarea registrului agricol în
format electronic se verifică concordanța dintre acesta și datele din registrul de rol nominal
unic.”
Notă: din nou se ridică aceeași întrebare: cum se poate verifica concordanța dintre rolul
nominal unic, unde sunt înscriși doar proprietarii-contribuabili, în timp ce la poziția respectivă
din registrul agricol se înscriu toți membrii gospodăriei care au terenuri în proprietate, în
arendă, în folosință gratuită, etc.? Această problemă apare de fiecare dată la controlul Curții
de Conturi pe motivul că nu există aceste concordanțe dintre cele două evidențe. Astfel,
auditorii externi constată că în registrul agricol contribuabilul figurează cu o suprafață de teren
mai mare decât cea din rolul nominal unic și nu acceptă această neconcordanță, neavând în
vedere că acel contribuabil are înscris în registrul agricol și alte terenuri dobândite în
coproprietate și evidențiate în alt rol nominal! Este o altă situație care trebuie să-și găsească
o reglementare, altfel în actele de control se vor relua de fiecare aceleași observații, sau chiar
sancțiuni injuste.
6.-la art.7 alin.(4), să aibă următorul cuprins:
„Anual, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere
a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei
activități, inclusiv pentru soluționarea situațiilor particulare identificate la nivelul localității pe
linia completării registrului agricol și care nu sunt reglementate prin prezentele norme.”
7.-la art.8 alin.(4), se arată că:
„...în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de
folosință decât situația reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosință care
corespunde realității, pe baza declarației depuse de persoana care are această obligație, în
condițiile Ordonanței Guvernului nr. 28/2008. În mod similar se procedează și în cazul în care,
într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar
acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în
extravilan/intravilan...”

Această prevedere trebuie pusă în acord cu cea de la pct.89 alin.(2) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.225/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin
H.G.nr.1/2016, unde se arată că:
„... înregistrarea în registrul agricol a datelor privind terenurile, precum şi a schimbării
categoriei de folosinţă a terenurilor se realizează de către contribuabili prin depunerea unor
declarații la care se anexează copii după acte, certificate conform cu originalul....”
Pe acest din urmă text, auditorii financiari ai Curții de Conturi au imputat sumele aferente
impozitului stabilite la terenurile ale căror categorii de folosință s-au schimbat doar pe baza
declarației pe propria răspundere, impunând existența actelor, sau a extrasului din cartea
funciară cu noile categorii de folosință. Este absurd să realizezi lucrare de cadastru de fiecare
dată când se schimbă categoria de folosință, dar asta a cerut acest organ de control!
8.-la art.10 alin.(5), să aibă următorul cuprins:
„În cazul decesului unui membru al gospodăriei proprietar al unor bunuri care fac obiectul
înscrierii în registrul agricol, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data decesului, la poziția
corespunzătoare acestuia, prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale sau a
persoanei împuternicite de acesta, respectiv al sectorului municipiului București, după caz,
se înscriu numărul de înregistrare a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale în
registrul de intrare-ieșire de la nivelul autorităților administrației publice locale respective,
precum și numărul de înregistrare la notarul public care ține opisul de evidență a acestora. În
cazul decesului unui membru al gospodăriei care nu are înscrise în registrul agricol bunuri ce
fac obiectul moștenirii, se face mențiunea „fără bunuri imobile”. Aceste date se complinesc
cu cele prevăzute la art. 243 alin (3)-(7) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, precum și cu cele ale art. 42 din prezentele norme tehnice.”

SECRETAR GENERAL,
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
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PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.37
din 26 martie 2020
privind: modificarea Normelor de gospodărire pentru asigurarea unui climat de ordine şi
curăţenie pe teritoriul administrativ
al oraşului,
stabilireaIANCA
faptelor care constituie contravenţii,
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, aprobate prin Hotărârea Consiliului
Local Nr.49/31.07.2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere :
►implementarea proiectelor «Dezvoltare integrată a oraşului Ianca-modernizarea
spaţiilor publice urbane» şi «Realizarea unui sistem de supraveghere în vederea creşterii
siguranţei şi prevenirii criminalităţii», finanţate cu fonduri externe şi finalizate cu investiţii fără
precedent în istoria localităţii, atât din punct de vedere financiar, dar şi ca amploare,
însemnând modernizarea zonei centrale a orașului, asfaltarea tuturor străzilor şi construirea
de trotuare în oraşul Ianca şi satele aparținătoare Plopu, Perişoru, Oprişeneşti şi Gara Ianca,
precum şi amplasarea de camere de supraveghere în aceste localități, necesită în continuare
întreţinere şi protejare, inclusiv prin măsuri coercitive;
►dispoziţiile art.4, art.8 şi art.24 din Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr.515/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
►dispoziţiile art.6 alin (1) şi art.90 lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
►dispoziţiile art.2 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
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►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului poliţiei locale şi raportul comisiei de
specialitate nr. 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și c) și alin.(7) lit.g) și i), art.139 alin.(1)
și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.I.-Normele de gospodărire pentru asigurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe
teritoriul administrativ al oraşului, stabilirea faptelor care constituie contravenţii, constatarea
şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Nr.49/
31.07.2014, se modifică după cum urmează:
1.-la articolul 5, alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„h)-să nu arunce hârtiile, cojile de seminţe, gunoaiele de orice natură, precum și apele
reziduale, pe străzi, alei ori trotuare pietonale, spaţii verzi sau în alte locuri care nu au o
astfel de destinaţie”;

2.-la articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin.(1) constituie contravenție și se
sancționează cu avertisment sau amendă de la 500 lei la 1.000 lei.”

Art.II.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.37/26.03.2020
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
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COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: modificarea Normelor de gospodărire pentru asigurarea unui climat de
ordine şi curăţenie pe teritoriul administrativ al oraşului, stabilirea faptelor care constituie
contravenţii, constatarea şiPRIMĂRIA
aplicarea sancţiunilor
contravenţionale,
ORAŞULUI
IANCA aprobate prin Hotărârea
Consiliului Local Nr.49/31.07.2014.
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:
Implementarea proiectelor «Dezvoltare integrată a oraşului Ianca-modernizarea spaţiilor publice
urbane» şi «Realizarea unui sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii
criminalităţii», finanţate cu fonduri externe şi finalizate cu investiţii fără precedent în istoria localităţii,
atât din punct de vedere financiar, dar şi ca amploare, însemnând modernizarea zonei centrale a
orașului, asfaltarea tuturor străzilor şi construirea de trotuare în oraşul Ianca şi satele aparținătoare
Plopu, Perişoru, Oprişeneşti şi Gara Ianca, precum şi amplasarea de camere de supraveghere în
aceste localități, necesită în continuare întreţinere şi protejare, inclusiv prin măsuri coercitive, astfel
încât ele să aibă o durată de viaţă cât mai lungă;
Nici nu s-au finalizat bine aceste lucrări şi deja am constatat o crasă nepăsare din partea unor
cetăţeni, care parchează în continuare plugul în faţa porţii, tocmai pe trotuarul nou construit și care
este destinat pietonilor, care lasă discul în mijlocul străzii, sau intră cu el târâş în curte şi zgârie
asfaltul şi multe alte asemenea fapte făcute în dispreţul banului public şi al celorlalţi cetăţeni onești;
Însă nu faptele de mai sus ne-au determinat să modificăm din nou normele de gospodărire, ci
comportamentul incalificabil al cetățenilor care stau și sparg semințe pe băncile din zona centrală și
din parcul orășenesc, aruncând cu nepăsare cojile pe jos deși la fiecare bancă este atașat un coș de
gunoi!
Această situație nu a fost reglementată în mod explicit în normele de gospodărire, la care am
propus acum și o creștere a amenzii contravenționale, de aceea vă rog să fiţi de acord cu adoptarea
acestei hotărâri în forma prezentată, cu precizarea că voi urmări special activitatea polițiștilor locali
în aplicarea ei cu strictețe.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

P RFOND
O I E CFUNCIAR
T
COMISIA LOCALĂ DE
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.38
din 26 martie 2020

privind: aprobarea Planului local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2020 la nivelul
U.A.T.Oraș Ianca.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
Având în vedere:
►dispozițiile art.112 alin.(3) lit.b) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
►dispozițiile art.3 alin.(2) lit.b) și art.5 din Anexa nr.2 la H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a
structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
►Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul oraşului Ianca, pentru perioada 20192024, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.14/28.02.2019;
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.53/27.02.2020 privind avizul consultativ favorabil
pentru Planul de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2020 la nivelul U.A.T. Oraș Ianca;
►referatul de aprobare al primarului, raportul direcției de asistență socială, precum şi avizul
favorabil al comisiei de specialitate 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.b), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă Planul local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2020 la nivelul
U.A.T.Oraș Ianca, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și direcția de
asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi 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 Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: aprobarea Planului local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul
2020 la nivelul U.A.T.Oraș Ianca.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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:
Urmare modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei orașului, în comportamentul general
al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, anul trecut a fost aprobată strategia
de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orașului Ianca pentru perioada 2019-2024, în baza
căreia se întocmește Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul U.A.T. Oraș
Ianca.
De altfel, aceasta a fost și o obligație a autorităților administrației publice locale, așa cum prevede
Legea asistenţei sociale nr.292/2011 și H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,
cu modificările şi completările ulterioare;
Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru
a răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea
depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării
incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieții;
Scopurile strategiei și ale planurilor anuale de acțiune sunt acelea de a asigura condiţiile furnizării
unor servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi
persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor,
a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din UAT Oraș Ianca;
Planul local de acţiune pentru implementarea strategiei în acest an a fost elaborat cu respectarea
întregii legislații din domeniu, respectiv:
a) Legea nr.292/2011 privind asistența socială, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
c) Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
d) Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
e) Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
f) Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
g) Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;

h) Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
i) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
j) Hotărârea Guvernului nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de
creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate;
Planul anual de acțiune urmărește dezvoltarea serviciilor promovate, precum și crearea altora noi,
pentru acoperirea unor cerințe tot mai crescânde pe fondul accentuării gradului de sărăcie;
Serviciile sociale au un caracter pro-activ și presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei în
relația cu situația economică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al acesteia;
Toate aceste măsuri au la bază transparența, nediscriminarea, eficacitatea, respectarea dreptului
la autodeterminare, abordarea individuală, parteneriatul, solidaritatea socială, participarea beneficiarilor;
În vederea facilității accesului la aceste măsuri, în desfășurarea activității Direcției de Asistență
Socială se pune accent pe dezvoltarea serviciilor de informare și centralizare a informațiilor privind
obiectivele și serviciile sociale la care se poate apela, dar în același timp și dezvoltarea unei relații nu
numai informaționale cu cetățeanul, ci și stimulative și participative;
Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfășurarea de acțiuni ce vizează
identificarea, prevenirea și combaterea situațiilor de risc prin informarea și educarea adecvată a tinerilor,
părinților și familiilor în ansamblul lor;
Așa cum vă spuneam anul trecut, esența Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul
orașului o constituie obiectivul specific 6 din Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei,
scop în care fac următoarele precizări:
►în conformitate cu prevederile legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor
sociale, prin Decizia nr.2042/28.09.2018 a Ministrului Muncii și Justiției Sociale, Primăria orașului IancaDirecția de Asistență Socială a fost acreditată ca furnizor de servicii sociale, scop în care a fost emis
Certificatul de acreditare seria AF, nr.005903/28.09.2018, cu valabilitate de 3 ani de la data emiterii;
►în procesul de acreditare, conform prevederilor art.8 alin.(6) lit.c) din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr.197/2012 aprobate prin H.G.nr.118/2014, furnizorul a fost obligat să se angajeze ca
în maxim 3 ani de la data emiterii certificatului, sub sancțiunea retragerii acreditării, să înființeze și să
acorde servicii sociale cu licență de funcționare din gama celor prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin
H.G. nr.867/2015;
►acum, pentru a respecta angajamentul dat și pentru a nu risca retragerea acreditării, ne-am propus
înființarea serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››, cu
scopul principal de a acorda îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie, inclusiv pentru
agresor, precum și pentru persoanele fără adăpost, iar în perspectivă și pentru persoanele vârstnice,
prin următoarele activități/servicii principale: educare, reintegrare familială şi comunitară, cazare pe
perioadă determinată sau cazare pe timp de noapte, masă, inclusiv preparare hrană caldă, îngrijiri
medicale inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi informare, orientare vocaţională,
pază, alte activităţi administrative, etc.;
►locația vizată pentru înființarea acestor servicii sociale este clădirea fostului internat școlar din
incinta Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, scop în care am primit recent avizul conform al
Ministerului Educației Naționale, transmis prin adresa nr.9278/02.12.2019, pentru schimbarea destinației
imobilului în cauză, potrivit Ordinului nr.5819/2016 al Ministrului Educației Naționale și Cercetării
Științifice.
Având în vedere motivațiile de mai sus, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma
prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
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Aviz consultativ favorabil
prin H.C.J. Nr.53/2020

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

PLANUL
local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2020 la nivelul U.A.T.Oraș Ianca
Având în vedere:
I. Strategia locală de dezvoltare
a serviciilor
sociale, aprobată
prin Hotărârea Consiliului Local
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Ianca nr.14/2019, respectiv următoarele obiective:
Obiectiv general - Înființarea și dezvoltarea unui sistem realist și eficient de serviciu sociale la
nivelul localității, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității
vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii orașului Ianca.
Obiective specifice:
1 -Implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul asistentei sociale, corelate
cu nevoile și problemele sociale ale Grupurilor țintă(categoriilor de beneficiari).
2- Înființarea și actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii
( date de contact, vârstă, nivel de pregătire școlară și profesională, adrese de domiciliu etc.)
3- Înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integral și performant de furnizare a tuturor
categoriilor de servicii sociale la nivelul orașului.
4-Realizarea unor parteneriate public-public cu alte autorități sau instituții publice, ONG-uri, centre
sociale etc.,adaptate nevoilor sociale și resurselor disponibilela nivelul orașului, inițiate și realizate după
efectuarea unor studii de piață referitoare la nevoile sociale și prioritățile generale ale comunității locale.
5-Dezvoltarea unor atitudini proactive și participative în rândul populației localității și a beneficiarilor
de servicii sociale.
II. Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 –
2020, aprobată prin H.G. nr.1113/2014.
III. Strategia județeană de dezvoltarea a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2023, aprobată
prin H.C.J.nr.233/2019.
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului
Local Ianca cuprinde:
1.-Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale - capitolul I;
2.-Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel
local - capitolul II;
3.-Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul
serviciilor sociale - capitolul III.
CAPITOLUL I
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
A .Serviciile sociale existente la nivel local
Nr.
crt.
1
Total

Cod serviciu social,
Denumirea
conform
serviciului
Nomenclatorului
social
serviciilor sociale
8730 CR-V-I

UAMS

Capacitate

20
20

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile sociale
existente (mii lei)
Grad
de
Contribuţii
ocupare
Buget
Alte
Buget local
Buget de stat persoane
judeţean
surse
beneficiare
100%
1400
130
100%
1400
130
-

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Bugetele estimate pe surse finanţare, pentru
serviciile propuse pentru a fi înfiinţate:
Resurse
umane
necesare
(personal de
Capacitate
specialitate,
clădire/spaţiu de îngrijire şi
Justificare
Contribuţii
necesar
asistenţă;
Buget Buget
Buget de
Alte
persoane
- mp personal
local
judeţean stat
surse
beneficiare
gospodărie,
întreţinerereparaţii,
deservire)

Denumire
Cod
serviciu
Categorie Capacitate
serviciu
social
beneficiari necesară
social
propus

Cămin ptr. 8730
pers.
CR-V-I
vârstnice
Centru de 8790
primire în CR-C-II
regim de
urgență

-

Nr.
Nr.
locuri
benef./zi (în
paturi)
40
40
21

21

452

26

-

-

-

-

-

-

452

13

-

-

-

-

-

-

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor
Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare – pentru anul 2020 nu sunt
prevăzute astfel de contracte.
D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza
Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor şi fundațiilor române cu personalitate juridică,
care înființează și administrează unități de asistenta socială, cu completările ulterioare: - nu
CAPITOLUL II
Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în
conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017
1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la
sediul serviciului public de asistență socială:
a. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b. Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul consiliului
local;
c. Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în
format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale
acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar;
d. Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ teritoriale, acordate
de furnizori publici ori privați;
i. Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de
aceștia - se actualizează lunar;
ii. Serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială:
nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul
anterior etc. – se actualizează trimestrial/anual;
iii. Situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului Brăila se actualizează cel puțin anual;
e. Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente
deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale – se actualizează cel puțin trimestrial;
2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul
procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor
sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;
- informare privind legislația în domeniu;

3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunității, organizate de direcția de asistență socială
sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
- acțiuni de conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire la prevenirea situațiilor de risc, a
îmbolnăvirilor, a consumului excesiv de alcool, tutun, etc.
4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale direcției de asistență socială;
- distribuire de pliante, afișare la sediul furnizorului de servicii sociale și pe pagina de internet.
5.Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații
ale persoanelor beneficiare etc.;
6.Activităţi de informare şi consiliere realizate prin direcția de asistență socială, cum ar fi:
conștientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor
sociale şi promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.;
7.Mesaje de interes public transmise prin presă.
- orice modificare legislativă de interes public.
CAPITOLUL III
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor
sociale
1.Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței
personalului din structurile proprii/instruire etc.:
a) cursuri de perfecționare
Nr. de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
b) cursuri de calificare – nu sunt prevăzute cursuri
c) sesiuni de instruire pentru:
Nr. de persoane
Personalul din centre conform cerințelor
standardelor de calitate
Asistenți personali
47

Buget estimat- lei
8.930

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor,
orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc.:
e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național -2.Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea
asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:
Pentru anul 2020 s-a solicitat sprijinul DGASPC Brăila pentru desemnarea unui specialist din
cadrul instituției în vederea asigurării supervizării/coordonării profesionale a personalului SPAS.
PRIMAR,

Coordonator D.A.S,

FANEL GEORGE CHIRIȚĂ

CARAMAN EMILIA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
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PLAN DE ACŢIUNE
COMISIA
LOCALĂ
DE acordate
FOND FUNCIAR
privind
serviciile
sociale
la nivelulPRIMAPRIMA
orașului Ianca, județul Brăila,
în anul 2020
Obiectivul general
Înființarea şi dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul localității, capabil să asigure
incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare
şi dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii orașului Ianca în conformitate cu prevederile art.112 alin. (3)
lit.b) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011.
ORAŞULUI
IANCA
Planul anual de acțiunePRIMĂRIA
cuprinde măsuri specifice
de îmbunătățire
a sistemului de asistenta socială,
date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru
a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanțare,
propuneri elaborate de Direcția de asistență socială pentru dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor
locale ale orașului Ianca.
Grupuri țintă
Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin Planul anual de
acțiune:
A. Copii şi familii aflate în dificultate;
B. Persoane vârstnice;
C. Persoane cu handicap;
D. Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
E. Persoane fără adăpost
F. Alte persoane aflate în risc social
Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
Serviciile sociale existente la nivel local

1. Venitul minim garantat
Începând cu data de 01 ianuarie 2011, plata ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001, se
efectuează de către Agenția Județeană pentru Plăți şi Inspecție Socială Brăila. La sfârșitul anului 2019 se
aflau în plată 214 dosare având un număr total de 328 persoane.
Din fondurile de la bugetul local se plătesc ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru
beneficiarii ajutorului social, suma necesară privind plata acestora va fi prevăzută și în bugetul anului 2020.
2. Indemnizația şi plata asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav
Se acordă conform prevederilor Legii nr.448/2006, privind protecția şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr.794/2002
privind aprobarea modalităților de plată a indemnizației cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai
copilului cu handicap grav, precum şi adultul cu handicap grav sau reprezentantului său legal.
În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituției noastre este de a monitoriza atribuțiile şi
obligațiile ce le revin asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situației
acestora, astfel încât aceștia să primească îngrijire specială la nivelul la care situația o cere.

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, psihice, mentale
sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de
protecție în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în
baza evaluării sociale, psihologice și medicale, la un asistent personal.
În cursul anului 2019 un număr de 90 persoane cu handicap grav au beneficiat de drepturile
prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatului emis de Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecția Copilului din subordinea
Consiliului Județean Brăila, sumele necesare plății acestor drepturi fiind prevăzute în bugetul local în
cuantum de 1.892.850 lei.
.
In prezent în evidența Primăriei orașului Ianca sunt un număr de 48 asistenți personali ai persoanelor
cu handicap grav si 42 indemnizații de însoțitori. Şi în bugetul anului 2020 vor fi prevăzute sumele necesare
plății indemnizației pentru însoțitor şi a asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav.
3. Ajutoarele de urgență şi ajutoarele de înmormântare
Ajutoarele de urgență şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii nr. 416/2001,
actualizată, respectiv în baza HCL nr.13/2014 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se pot
acorda ajutoare sociale de urgență.
În anul 2019 a fost acordate un număr total de 16 ajutoare de urgență în cuantum de 12.400 lei.
4. Alocația pentru susținerea familiei
Alocația pentru susținerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru
susținerea familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca formă de sprijin pentru familiile
cu venituri reduse, respectiv cu un venit pe membru de familie de până la 530 lei, care au în îngrijire copii în
vârstă de până la 18 ani. În anul 2019 au fost în plată în medie un număr de 198 de dosare. Sumele necesare
plății acestor drepturi se asigură de la Bugetul de Stat prin Agenția Județeană de Plăți şi Inspecție Socială,
Brăila. În prezent un număr de 213 familii beneficiază de alocație pentru susținerea familiei.
5. Ajutorul pentru încălzirea locuinței
Conform O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială în protecție socială în perioada
sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012, cu modificările si completările ulterioare, ajutorul pentru
încălzirea locuinței se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor cu venituri reduse.
În anul 2019 au fost depuse un număr de 41 cereri pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și 4
cereri pentru încălzirea locuinței cu energie electrică la care ajutorul s-a făcut prin deducerea sumelor din
facturi. De asemenea am avut 228 cereri pentru ajutorul de încălzire cu lemne și cărbuni, din care 215 de la
beneficiarii de ajutor social cu suma totală de 63.220 lei și 23 de la alți beneficiari cu suma de 5.231 lei.
6. Protecția copilului
În baza Legii nr. 272/2004, privind protecția şi promovarea drepturilor copilului sunt propuse diverse
măsuri de protecție, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere specializată la domiciliul părinților,
instituționalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale minorilor care au beneficiat de măsură de
protecție. Propunerile sunt înaintate Direcției Generale de Asistenta Socială şi Protecția Copilului a județului
Brăila, care analizează situația minorilor şi instituie o măsură de protecție specifică fiecărui caz în parte.
Trimestrial, minorii cere se află cu măsură de protecție specială, respectiv plasament familial, sunt
monitorizați prin întocmirea unui raport de vizită. Minorii care se află cu măsură de supraveghere
specializată sunt monitorizați periodic în familiile lor naturale în vederea prevenirii unor viitoare fapte
antisociale.
7. Servicii acordate victimele violenței în familie şi familiilor în care se află copii cu risc de
abandon școlar
Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajatul Direcției de Asistenţă
Socială din cadrul Primăriei orașului Ianca cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale a victimelor violenței
în familie precum şi a copiilor aflați în situații de risc de abandon școlar.
8. Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate se realizează în conformitate cu
prevederile Hotărârii de Guvern nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de
creștere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot
beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale
de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al
documentelor elaborate de către acestea. Realizarea procedurii de delegare a autorităţii părintești de către
părinţii care urmează să plece la muncă în străinătate (aplicabilă în situația în care ambii părinți sau
părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul urmează să plece la
muncă în străinătate).

Pentru anul 2020 Primăria orașului Ianca, prin Direcția de Asistenţă Socială, îşi propune următoarele
obiective generale:
Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce privește activitățile de asistență socială în orașul
Ianca:
- Înființarea şi actualizarea continuă a unei evidențe cu date care să cuprindă informații privind
beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire, adresa de domiciliu), date privind indemnizațiile
acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgență, ajutoare pentru încălzire, alocații de susținere, etc.),
cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informații relevante pentru actualizarea acestor evidențe.
Obiectiv 2. Eficientizarea activității privind acordarea prestațiilor sociale care intră în atribuțiile Direcției
de Asistenţă Socială:
- Stabilirea sarcinilor
- Actualizarea procedurilor de lucru
Obiectiv 3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcție de nevoile identificate:
- Identificarea nevoilor prin consultarea cu parteneri, reprezentanții beneficiarilor şi alți factori
interesați din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective comune
în acest sens;
- Folosirea experienței acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii
sociale, în stabilirea unor obiective concrete;
- Referirea cazurilor spre instituții sau organizații, furnizarea de servicii sociale sau de altă natură,
pentru a asigura continuitatea intervenției.
Obiectivul 4. Îmbunătățirea continuă a serviciilor sociale:
- Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunității, prin calificarea continuă
a personalului;
- Evaluarea continuă a nevoilor de formare profesională a acestora;
- Monitorizarea şi evaluarea continuă a calității serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în
acest sens;
- Implicarea comunității locale în susținerea şi dezvoltarea activităților derulate.
Obiectiv 6. Promovarea prevenției ca măsură de importanță majoră în activitatea de asistenţă socială:
- Identificarea persoanelor aflate în situații de risc social;
- Informarea şi consilierea persoanelor aflate în risc social;
- Implicarea partenerilor şi a altor factori interesați din comunitate în activități de prevenție.
Monitorizarea
Monitorizarea Planului anual de acțiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcție de acești
indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care le-au stabilit.
Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acțiune sunt autoritățile
administrației publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de atribuţii.
Indicatori
Indicatorii folosiți în scopul monitorizării au fost stabiliți în funcție de acțiunile propuse în Planul anual
de acțiune pentru anul 2020.
Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii indicatorii:
- Prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială;
- Existența unei baze de date privind beneficiarii serviciilor sociale de informare şi consiliere;
- Realizarea unui studiu privind situația beneficiarilor de servicii sociale.
Aplicarea Planului anual de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor
beneficiarilor de asistență socială, așa cum este prevăzut şi stabilit în legislația în vigoare.
Atingerea obiectivelor din planul anual de acțiune privind măsurile sociale şi măsurile de asistență
socială se realizează conform bugetului de venituri şi cheltuieli în care sunt cuprinse investițiile şi sumele
alocate pentru Direcția de asistență socială în anul 2020.
PRIMAR
FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ

Direcția de Asistenta Socială
Consilier superior
CARAMAN EMILIA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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PROIECT
COMISIA LOCALĂ
H O T DE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.39 PRIMAPRIMA
din 26 martie 2020
pentru: validarea modificărilor făcute bugetului local pe anul în curs prin Dispoziția primarului
nr.241 din data de 17.03.2020.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere:
►raportul nr.12174/13.03.2020 al șefului serviciului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, potrivit căruia s-a primit suplimentar de la bugetul de
stat suma de 300 lei cu titlu de subvenție pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne,
cărbuni și combustibil petrolier, fapt ce impune modificarea bugetului local pentru utilizarea
imediată a sumei în scopul în care a fost alocată;
►raportul nr.12268/17.03.2020 al șefului serviciului financiar contabil privind necesitatea
modificării bugetului local pentru aplicarea imediată a măsurilor prevăzute de Decretul
Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul
României, precum și pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.73/31.10.2019
privind cumpărarea unui teren intravilan;
►Dispoziția primarului nr.241/17.03.2020 privind modificarea bugetului local pe anul în
curs ca urmare alocării unei sume suplimentare de la bugetul de stat, pentru aplicarea
imediată a măsurilor prevăzute de Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru punerea în aplicare a
H.C.L.nr.73/31.10.2019 privind achiziționarea unui teren intravilan;
►dispoziţiile art.82 alin.(1) din Legea finanţele publice locale nr.273/ 2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului și avizul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local;
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 şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se validează modificările făcute bugetului local pe anul în curs prin Dispoziția
primarului nr.241/17.03.2020, după cum urmează:
a.-se majorează cu suma de 300 lei veniturile bugetului local prevăzute în capitolul
subvenții pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier, conform
clasificației bugetare 422A34;
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b.-se majorează cu suma de 300 lei cheltuielile bugetului local prevăzute în capitolul
682A1501570201-ajutor social în numerar;
c.-se diminuează cu suma de 27.000 lei cheltuielile bugetului local prevăzute în capitolul
autorități publice-cheltuieli materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, conform
clasificației bugetare 51020103200109;
d.-se diminuează cu suma de 23.000 lei cheltuielile bugetului local prevăzute în capitolul
transporturi - străzi, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, conform clasificației
bugetare 84020303200109;
e.-se majorează cu suma de 50.000 lei cheltuielile prevăzute în capitolul protecție civilă
și protecție contra incendiilor, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, conform
clasificației bugetare 610205200109.
Art.2.-Finanțarea cheltuielilor pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local
nr.73/ 31.10.2019 privind cumpărarea imobilului format din cota de 1/3 din suprafața de 1.304
mp teren liber de construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16,
parcela 631, înscris în Cartea Funciară nr.76051, în scopul extinderii serei pentru producerea
răsadurilor de flori de către Direcția Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local, se
face din capitolul 51020103710101-autorități publice.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi 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, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.39/26.03.2020

Pagina 2 din 2

ROMÂNIA
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: validarea modificărilor făcute bugetului local pe anul în
curs prin Dispoziția primarului nr.241 din data de 17.03.2020.
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:
Potrivit dispoziţiilor art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din
fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte
sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează, respectiv
se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca
la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările respective;
Apoi, prin Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 s-a instituit starea de
urgență pe teritoriul României pe o perioadă de 30 de zile, iar în Anexa nr.1 la acest Decret
au fost prevăzute măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă și imediată, care a
necesitat alocarea de îndată a unor fonduri bănești din bugetul local;
În fine, vă amintiți că prin Hotărârea Consiliului Local nr.73/31.10.2019 s-a aprobat
cumpărarea imobilului format din cota de 1/3 din suprafața de 1.304 mp teren liber de
construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16, parcela 631,
înscris în Cartea Funciară nr.76051, în scopul extinderii serei pentru producerea răsadurilor
de flori de către Direcția Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local;

La acea dată s-a stabilit că finanțarea cheltuielilor ocazionate de autentificarea actului de
vânzare-cumpărare să se facă din veniturile din autofinanțare, însă actul notarial nu s-a mai
încheiat până la finele anului trecut deoarece proprietarul terenului a fost plecat din țară. Din
această cauză, la fundamentarea și aprobarea bugetului local pe anul în curs, s-a prevăzut
că finanțarea acestor cheltuieli să se facă din fondul de dezvoltare, obiectivul fiind înscris la
poziția nr.12 din Lista de investiții-Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.9/14.02.2020;
Toate aceste motivații au condus la necesitatea modificării bugetului local pe anul în curs,
astfel că, potrivit prevederilor art.25 din Hotărârea Consiliului Local nr.9/14.02.2020 pentru
aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul în curs, conform cărora în intervalul dintre
şedinţele consiliului local primarul a fost împuternicit 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, am emis Dispoziția
nr.241/17.03.2020, cu obligația prezentării modificărilor spre validare consiliului local în prima
ședință a acestuia, așa cum prevede art.82 alin.(1) din Legea finanţele publice locale
nr.273/2006.
Prin urmare, având în vedere motivațiile și fundamentările de mai sus, vă rog să fiți de
acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată și fundamentată prin documentația anexată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

RAPORT DE SPECIALITATE
Subsemnata Turcu Georgiana, șef serviciu financiar contabilitate în cadrul
Primăriei orașului Ianca, supun atenției domnului primar și Consiliului Local,
următoarele rectificări ale bugetului local, după cum urmează
1. In baza referatului de specialitate întocmit de personalul din cadrul ASMC,
IN BAZA ART 6 ALIN 1 DIN OUG 70/2011, se majorează veniturile
bugetului local cu suma de 300 lei, conform clasificatiei bugetare 422A34
– subvenții pentru incălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil
petrolier, iar la cheltuieli se majorează cu aceiasi sumă 682A1501-570201
ajutor social în numerar

13,03,2020

Șef serviciu,
Georgiana Turcu

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Turcu Georgiana, șef serviciu financiar contabilitate în
cadrul Primăriei orașului Ianca, supun atenției domnului primar
- Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale
determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul
a peste 150 de țări, luând act de evoluția situației epidemiologice
pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică
pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă
a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,
- Avînd în vedere Decretul prezidențial semnat de Președintele
României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de
urgență pe teritoriul României,
- Propun rectificarea bugetului local după cum urmează
 Se diminuează cu 27.000 lei cheltuielile bugetului local de la
capitolul autorități publice materiale și prestări servicii cu
caracter
funcțional
conform
clasificației
bugetare
51020103200109
 Se diminuează cu 23.000 lei cheltuielile bugetului local de la
capitolul transporturi- străzi- materiale și prestări servicii cu
caracter funcțional conform clasificației bugetare
84020303200109
 Se majorează cu 50.000 lei cheltuielile la capitolul protecție
civilă și protecție contra incendiilor (protecție civilă
nonmilitară) - materiale și prestări servicii cu caracter
funcțional conform clasificației bugetare 610205200109.

1

Până la rectificarea bugetului local, urgențele vor fi achitate din
capitolul autorități publice materiale și prestări servicii cu
caracter
funcțional
conform
clasificației
bugetare
51020103200109.
- Referitor la HCL nr 73/31 octombrie 2019 cu privire la
cumpărarea imobilului din Calea Brăilei , cvartal 16, parcela 631,
înscris în Cartea Funciară nr 76051, în scopul extinderii serei
pentru producerea răsadurilor de flori de la d-Na Turcu Marcela,
la art. 2 alin. 1, s-a hotărât ca plata să fie efectuată din capitolul
872E50710101 – autofinanțate. Datorită faptului că anul acesta
investiția este prevăzută din bugetul local, plata se va efectua din
capitolul autorități publice 51020103710101.

17.03.2020

Șef serviciu,
Georgiana Turcu
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PROIECT
COMISIA LOCALĂ
H O T DE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.40 PRIMAPRIMA
din 26 martie 2020
privind: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați ca urmare a influenței O.U.G. nr.114/2018, pentru obiectivul nou de
investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea
și dotarea
Casei deIANCA
cultură a orașului Ianca, județul
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
Brăila››, Componenta A a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru
revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate».
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere:
►oportunitatea promovării proiectului ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de
cultură a orașului Ianca, județul Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare
13-Prioritatea de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1-Îmbunătățirea calității vieții populației
în orașele mici și mijlocii din România, prin Programul Operaţional Regional
2018/13/13.1/1/7Regiuni-Cod SMIS 125976;
►adresa nr.4889/03.03.2020-Solicitarea de clarificare 7 a Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud-Est, potrivit căreia s-a intrat în etapa precontractuală și că trebuie completată
documentația cu anumite acte, printre care și hotărârea consiliului local pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a influenței O.U.G. nr.114/2018 pentru
obiectivul nou de investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului
Ianca, județul Brăila››, Componenta A a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca
pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate»;
►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului
local.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul nou
de investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul
Brăila››, Componenta A a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru
revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», potrivit Anexei nr.1.
Art.2.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici-deviz general actualizați ca urmare a
influenței O.U.G. nr.114/2018, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea
și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila››, Componenta A a proiectului
«Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a
comunităților defavorizate», potrivit Anexei nr.2.
(2) Bugetul total al obiectivului prevăzut la alin.(1) este de 8.834.510,47 lei, inclusiv T.V.A.,
din care C+M 6.442.663,13 lei, inclusiv T.V.A.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuterniceşte să îndeplinească procedurile de achiziție, potrivit legii, prin
serviciile de specialitate și să semneze contractul de lucrări și celelalte documente necesare
realizării obiectivului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Art.5.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi, din numărul total de 17
consilieri locali în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută din numărul total al
consilierilor locali existenți în funcție.
PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L.Nr.40/26.03.2020
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
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 documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a influenței O.U.G.
nr.114/2018, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea
Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila››, Componenta A a proiectului
«Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și
socială a comunităților defavorizate».
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 :
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.57/26.07.2018 s-a rectificat bugetul local și s-a alocat
suma de 170.000 lei pentru întocmirea studiilor și documentațiilor tehnico economice în
scopul promovării/implementării unor proiecte de investiții în infrastructura orașului Ianca,
completându-se corespunzător Lista de investiții pe anul 2018-Anexa nr.3 la H.C.L.
nr.11/15.02.2018;
După care, prin Hotărârea Consiliului Local nr.64/2018, s-a documentația de avizare a
lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico economici pentru primul obiectiv de investiții,
intitulat ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul
Brăila››, din care puteți constata că principalele lucrări sunt:
-la parter, reparații tavan sala spectacole, reparații pereți degradați, antifonare pereți și
tavane, montat lambriuri, refacere și extindere scena, cortina și sistem de acționare, pardoseli
din parchet, îmbrăcarea pereților salii de spectacole cu tapet lavabil mătase cauciucat, montat
scaune în sala de spectacol, zugrăveli pereți și tavane, montare tâmplărie uși și ferestre PVC
cu geam termopan, pardoseală gresie și faianță în grupurile sanitare si în grupul sanitar

pentru persoane cu dizabilități nou înființat, construire rampa pentru persoane cu dizabilități,
placarea cu granit a scărilor existente; înlocuirea instalațiilor de apă și canalizare, instalație
electrică și corpuri de iluminat, distribuția termică, corpuri de încălzire și climatizare-ventilație,
hidranți interiori și stingătoare.
-la etaj, dezafectarea elementelor de arhitectură (tencuieli interioare, tâmplărie uși si
ferestre, pardoseli din parchet), înlocuirea instalațiilor de apă și canalizare, instalație electrică
și corpuri de iluminat, distribuția termică, corpuri de încălzire și climatizare-ventilație, hidranți
interiori și stingătoare
Lucrări exterioare la clădirea existentă: reparații la fațade, termoizolație pereți exteriori cu
polistiren expandat de 10 mm și styronit KABA, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare tip țiglă
lindab pe sala de spectacole, hidroizolație cu membrana la terase, zugrăveli la fațade.
Dotări: scaune de plus pentru sala de spectacole, fotolii piele, mese, canapea, dulapuri,
scaune, cuiere, sisteme de lumini, reflectoare multifuncționale, orgă de lumini, sistem audio
cu 2 rânduri de boxe, viori, tobe chitare, orgă muzicală, costume naționale, contrabas,
acordeon, nai, saxofon, țambal, aparat proiecție film, microfoane, vitrine expunere, rafturi,
băncuțe, jardiniere, stâlpi de iluminat, flori ornamentale, refacerea și amenajarea completă a
esplanadei.
În fine, după cum puteți constata din Devizul General prezentat, bugetul total actualizat
al obiectivului este de 8.834.510,47 lei, inclusiv T.V.A., din care C+M 6.442.663,13 lei,
inclusiv T.V.A.
Faţă de cele arătate, vă rog să fiţi de acord cu înscrierea acestei hotărâri pe ordinea de
zi a ședinței consiliului local din data de 26 martie 2020, precum și cu adoptarea ei în regim
de urgență în forma prezentată și agreată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

Anexa nr.1 la HCL nr.40/26.03.2020

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A

LUCRARILOR DE INTERVENTII
"MODERNIZARE,REABILITARE
SI DOTAREA CASEI DE CULTURA
r

A ORASULUI IANCA"

BENEFICIAR:
�

--

UAT ORAS IANCA

I

AMPLASAMENT: ORAS IANCA
STR.CALEA BRAILEI NR.27,
JUD.BRAILA

RAPORT
Având în vedere proiectul de hotărâre privind: aprobarea Documentației de Avizare a
Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investiții
‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de Cultură›› compartimentul proiecte cu finanțare
internațională raportează următoarele:
Primăria orașului Ianca, își propune accesarea de fonduri europene prin Programul
Operațional Regional 2014-2020 . Prin această investiție se va urmări îmbunătățirea gradului
de confort a Casei de Cultura a orașului Ianca, desfășurarea în siguranță a activităților socialculturale, creșterea gradului cultural și educațional al populației (copii, elevi, adulți),creșterea
standardelor de viață, îmbunătățirea calității vieții prin ridicarea nivelului educațional,
posibilitatea de petrecere a unui timpul liber de calitate si într-un spațiu cu un confort ridicat.
Lucrarile ce urmeaza a se realiza constau in urmatoarele:







Amenajare Esplanada:
Desfacere dale prefabricate mozaicate 20x20x2
Desfacere gard metalic 9x6x0.6
Creere spatii verzi 132,70 mp
Placare cu placi granit 1677.30 mp
Construire rampa pentru persoane cu dizabilitati
Montare stalpi iluminat exteriori ornamentali si mobilier stradal (cosuri de gunoi,
bancute)

- Modernizare, reabilitare si dotare cladire Casa de cultura oras Ianca:






Subsol
Lucrari de dezafectare a elementelor de arhitectura (tencuieli nterioare, tamplarie usi si
ferestre, pardoseli din gresie si faianta)
Lucrari de desfacere a instalatiilor existente in subsol (instalatii sanitare apa- canal,
instalatii termice si ventilatie, instalatie electrica)
Lucrari de reabilitare: reparatii la pereti si tavane, termoizolatie cu polistiren extrudat 5
cm grosime la tavane, pardoseli din gresie in tot subsolul, placare cu faianta si montare
obiecte sanitare in grupurile sanitare existente, zugraveli la pereti si tavane, montare
tamplarie usi si ferestre PVC cu geam termpan.
Inlocuirea instalatiilor de apa si canalizare, instalatie electrica si corpuri de iluminat,
distributia termica, corpuri de incalzire si climatizare-ventilatie, hidranti interiori si
stingatoare.

Parter
 Lucrari de dezafectare a elementelor de arhitectura (tencuieli nterioare, tamplarie usi si
ferestre, pardoseli din gresie si faianta, lambriuri, scena, cortina si sistem de actionare,
scaune spectacole, profile din ipsos)
 Lucrari de desfacere a instalatiilor existente (instalatii sanitare apa- canal, instalatii
termice si ventilatie, instalatie electrica)
 Lucrari de reabilitare si modernizare :reparatii tavan sala spectacole, reparatii pereti
degradati, antifonare pereti si tavane , montat lambruri, refacere si extindere scena,
cortina si sistem de actionare, pardoseli din parchet, imbracarea peretilor salii de
spectacole cu tapet lavabil matase cauciucat, montat scaune in sala de
spectacol,zugraveli pereti si tavane, montare tamplarie usi si ferestre PVC cu geam
termpan,pardoseala gresie si faianta in grupurile sanitare existente si in grupul sanitar
pentru persoane cu dizabilitati nou infiintat, construire rampa pentru persoane cu
dizabilitati, placarea cu granit a scarilor existente
 Inlocuirea instalatiilor de apa si canalizare, instalatie electrica si corpuri de iluminat,,
distributia termica, corpuri de incalzire si climatizare-ventilatie, hidranti interiori si
stingatoare.
Etaj
 Lucrari de dezafectare a elementelor de arhitectura (tencuieli nterioare, tamplarie usi si
ferestre, pardoseli din parchet)
 Lucrari de desfacere a instalatiilor existente in subsol (instalatii sanitare apa- canal,
instalatii termice si ventilatie, instalatie electrica)
 Lucrari de reabilitare: reparatii la pereti si tavane, pardoseala parchet, zugraveli la
pereti si tavane, montare tamplarie usi si ferestre PVC cu geam termpan.
 Inlocuirea instalatiilor de apa si canalizare, instalatie electrica si corpuri de iluminat,
distributia termica, corpuri de incalzire si climatizare-ventilatie, hidranti interiori si
stinatoare.
- Lucrari exterioare la cladirea existenta- reparatii la fatade, termoizolatie pereti
exteriori cu polistiren expandat de 10 mm si styronit KABA, acoperis tip sarpanta cu tigla
metalica pe sala de spectacole, hidroizolatie cu membrana la terase, zugraveli la fatade.
Potrivit Devizului General întocmit de proiectant S.C. DUGIVAL PROIECT S.R.L. anexat
,valoarea totală este de 8.834.510,47 lei (inclusiv TVA) din care C+M 6.442.663,13 lei (inclusiv
TVA).
MANAGER PROIECTE
TEIȘ GHEORGHE

Anexa 2 la HCL nr. 40/26.03.2020

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

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

PROIECT
COMISIA LOCALĂ
DE
H O T Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.41 PRIMAPRIMA
din 26 martie 2020

privind: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați ca urmare a influenței O.U.G. nr.114/2018, pentru obiectivul nou de
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii
publice
în orașul Ianca,
județul Brăila››, Componenta
B a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică
și socială a comunităților defavorizate».
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere:
►oportunitatea promovării proiectului ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de
cultură a orașului Ianca, județul Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare
13-Prioritatea de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1-Îmbunătățirea calității vieții populației
în orașele mici și mijlocii din România, prin Programul Operaţional Regional 2018/13/13.1/1/7
Regiuni-Cod SMIS 125976;
►adresa nr.4889/03.03.2020-Solicitarea de clarificare 7 a Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud-Est, potrivit căreia s-a intrat în etapa precontractuală și că trebuie completată
documentația cu anumite acte, printre care și hotărârea consiliului local pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a influenței O.U.G. nr.114/2018 pentru
Componenta B a proiectului ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul
Brăila››, parte a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate»;
►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului
local.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul nou
de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila››,
Componenta B a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», potrivit Anexei nr.1.
Art.2.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici-deviz general actualizați ca urmare a
influenței O.U.G. nr.114/2018, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii
publice în orașul Ianca, județul Brăila››, Componenta B a proiectului «Investiții în infrastructura
orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate»,
potrivit Anexei nr.2.
(2) Bugetul total al obiectivului prevăzut la alin.(1) este de 7.092.670,91 lei, inclusiv T.V.A.,
din care C+M 4.910.425,31 lei, inclusiv T.V.A.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuterniceşte să îndeplinească procedurile de achiziție, potrivit legii, prin
serviciile de specialitate și să semneze contractul de lucrări și celelalte documente necesare
realizării obiectivului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Art.5.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi, din numărul total de 17
consilieri locali în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută din numărul total al
consilierilor locali existenți în funcție.
PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.41/26.03.2020
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
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 documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a influenței O.U.G.
nr.114/2018, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice
în orașul Ianca, județul Brăila››, Componenta B a proiectului «Investiții în infrastructura
orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate».
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 :
Tot așa vin și spun că prin Hotărârea Consiliului Local nr.57/26.07.2018 s-a rectificat
bugetul local și s-a alocat suma de 170.000 lei pentru întocmirea studiilor și documentațiilor
tehnico economice în scopul promovării/ implementării unor proiecte de investiții în
infrastructura orașului Ianca, completându-se corespunzător Lista de investiții pe anul 2018Anexa nr.3 la H.C.L. nr.11/15.02.2018;
După care, prin Hotărârea Consiliului Local nr.65/2018, s-a documentația de avizare a
lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico economici pentru al doilea obiectiv de investiții,
intitulat ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila››, din care puteți
constata că principalele lucrări sunt:

1. Modernizarea parcului din orașul Ianca; reamenajare loc de joaca prin înlocuirea
echipamentelor și finisarea suprafeței cu cauciuc turnat tartan; amenajarea pe terenul de
fotbal a unei zone de fitness, cu echipamente specifice și suprafața de pardoseala-cauciuc
turnat tartan, montarea unui foișor din lemn; refacerea fântânii arteziene; refacerea sceneiplatformă și structura metalică; refacerea împrejmuirii terenului; refacerea a doua alei în
nordul și sudul parcului, aflate într-o stare avansată de degradare; amplasarea de toalete
ecologice în spațiul parcului; amenajarea unei parcări în vecinătatea scenei, pe platforma
asfaltată existentă; amplasarea unui container cu spații de vestiar și grup sanitar, în imediata
vecinătate a scenei, pentru a asigura artiștilor spații adecvate de repaus;
2. Amenajare parcare pe strada Parcului – pe deschiderea parcului la stradă;
3. Amenajare parcare aferenta Casei de cultura Ianca, cu acces din strada Eroilor;
4. Modernizare strada Orizontului – 610 ml. (cuprinde si intersecțiile cu străzile Rozelor și
Zorilor)
5. Modernizare strada Viilor – (sectorul cuprins între str. Stadionului și strada
Mecanizatorilor) - 544 ml.
6. Modernizare strada Salcâmilor – 159 ml. (cuprinde și racordurile cu străzile Viilor și
Mecanizatorilor;
În fine, după cum puteți constata din Devizul General prezentat, bugetul total actualizat
al obiectivului este de 7.092.670,91 lei, inclusiv T.V.A., din care C+M 4.910.425,31 lei,
inclusiv T.V.A.
Faţă de cele arătate, vă rog să fiţi de acord cu înscrierea acestei hotărâri pe ordinea de
zi a ședinței consiliului local din data de 26 martie 2020, precum și cu adoptarea ei în regim
de urgență în forma prezentată și agreată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 41/26.03.2020
BENEFICIAR:
ORASUL IANCA

PROIECT:
"IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE IN ORASUL IANCA, JUDETUL
BRAILA"

/,

FAZ.A:

DOCUMENTATIE OBTINERE AVIZE SI ACORDURI

August - 2018

- ACORD DE MED/U -

Cod fisca/:34279342
Registrul Comertului: J23/1012/25.03.2015
2
/BAN: RO39BTRLRONCRT0 91543901, BANCA TRANSILVANIA STIRBEI VODA.

Anexa 2 la HCL nr. 41/26.03.2020

RAPORT
Având în vedere proiectul de hotărâre privind: aprobarea Documentației de
Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, la
obiectivul de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice urbane în orașul
Ianca, județ Brăila›› compartimentul proiecte cu finanțare internațională
raportează următoarele:
Primăria orașului Ianca, își propune accesarea de fonduri europene prin
Programul Operațional Regional 2014-2020 .
Prezenta investiție ,, ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII
PUBLICE URBANE ÎN ORASUL IANCA, JUDEŢUL BRAILA” are in vedere
urmatoarele etape:
1. Modernizarea parcului din orasul Ianca situat pe strada Parcului;
2. Amenajare parcare pe strada Parcului – pe deschiderea parcului la strada;
3. Amenajare parcare aferenta Casei de cultura Ianca, cu acces din strada Eroilor;
4. Modernizare strada Orizontului – 610 ml. (cuprinde si intersectiile cu strazile
Rozelor si Zorilor)
5. Modernizare strada Viilor – (partial; sectorul cuprins intre Str Stadionului si
iesirea spre strada
Mecanizatorilor) - 544 ml.
6. Modernizare strada Salcamilor – 159ml. (cuprinde si racordurile cu strazile
Viilor si Mecanizatorilor
Beneficiarul UAT Ianca, pentru modernizarea parcului propune urmatoarele
activitati, cu scopul de a imbunatati infrastructura publica oraseneasca:
Inlocuirea si completarea mobilierului urban existent (banci si cosuri de gunoi)
Reamenajare loc de joaca prin inlocuirea echipamentelor si finisarea suprafetei
cu cauciuc turnat-tartan
Amenajarea pe terenul de fotbal a unei zone de fitness, cu echipamente
specifice si suprafata de
pardoseala-cauciuc turnat tartan. Pe aceeasi platforma se propune montarea unui
foisor din lemn.
Refacerea fantanii arteziene
Refacerea scenei-platforma si structura metalica
Refacerea imprejmuirii terenului

Refacerea a doua alei, in nord si sudul parcului, aflate intr-o stare avansata de
degradare
Amplasarea de toalete ecologice in spatiul parcului
Amenajarea unei parcari in vecinatatea scenei, pe platforma asfaltata existent
Amplasarea unui container cu spatii de vestiar si grup sanitar, in imediata
vecinatate a scenei, pe platform existenta, pentru a asigura artistilor care
performeaza pe scena ,spatii adecvate de repaos.
Containerul va fi racordat la retelele de apa si canalizare existente in zona
amplasarea in zona de acces in parc din strada Parcului a trei catarge de
aluminiu, cu inaltimea maxima de 8m. Pe aceste catarge va fi arborat steagul
localitatii, al Romaniei si al Uniunii
Potrivit Devizului General întocmit de proiectant S.C. GLOBAL STRUCT
DESIGN SRL anexat ,valoarea totală este de 7.092.670,91 lei (inclusiv TVA) din
care C+M 4.910.425,31 lei (inclusiv TVA).

MANAGER PROIECTE
TEIȘ GHEORGHE

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

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

PROIECT
COMISIA LOCALĂ
H O T DE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.42 PRIMAPRIMA
din 26 martie 2020
privind: aprobarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», precum și a cheltuielilor aferente.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere:
►cererea de finanțare nerambursabilă depusă pentru proiectul «Investiții în
infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate», promovat în cadrul Axei prioritare 13-Prioritatea de investiții 9b, Obiectivul
specific 13.1-Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România,
prin Programul Operaţional Regional 2018/13/13.1/1/7-Regiuni, care include proiectele
‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila›› și
‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila›› aprobate prin Hotărârile
Consiliului Local nr.64 și 65 din data de 28 august 2018 și actualizate prin Hotărârile
Consiliului Local nr.40 și 41 din data de 26 martie 2020;
►adresa nr.4889/03.03.2020-Solicitarea de clarificare 7 a Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud-Est, potrivit căreia s-a intrat în etapa precontractuală și că trebuie completată
documentația cu anumite acte, printre care și hotărârea consiliului local pentru aprobarea
proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică
și socială a comunităților defavorizate», precum și a noilor cheltuieli aferente, ca urmare a
influențelor O.U.G.nr.114/2018-cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.10-alin.(4) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, corobate cu dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea
finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului
local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g)
și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.-Se aprobă proiectul «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate» în vederea finanțării acestuia în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1,
apelul de proiecte nr.POR/381/13/1/-Îmbunătațirea calitații vieții a populației în orașele mici
și mijlocii din România.
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Art.2.-Se aprobă valoarea totală a proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca
pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», în cuantum de
15.957.181,28 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Art.3.-Se aprobă contribuția proprie cu suma 892.036,67 lei pentru finanțarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a acestuia
în cuantum total de 301.302,90 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «Investiții în
infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate».
Art.4.-În vederea implementării în condiții optime a proiectului «Investiții în infrastructura
Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate»,
din bugetul local se asigură și sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării acestuia.
Art.5.-Din bugetul local se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.
Art.6.-Se împuternicește domnul Primar Fănel George CHIRIȚĂ să semneze, în numele
și pe seama orașului Ianca, contractul de finanţare și celelalte documente aferente proiectului
«Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a
comunităților defavorizate».
Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi, din numărul total de 17 consilieri locali în
funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută din numărul total al consilierilor locali existenți în
functie.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
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 proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru
revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», precum și a
cheltuielilor aferente.
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:
Așa cum precizam la proiectele de hotărâri anterioare, Prin Hotărârea Consiliului Local nr.64/
28.08.2018 s-a aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură
a orașului Ianca, județul Brăila››, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.65/28.08.2018 s-a aprobat
documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul nou de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila››,
ambele reunite acum sub titulatura: «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate»;
În ședința din data de 14.02.2020, ca urmare a Solicitării de clarificare 5 transmisă de Agenția
pentru Dezvoltare Regională (A.D.R.) Sud-Est, proiectul a intrat în etapa precontractuală și că în
termen de 30 de zile trebuia completată documentația cu anumite acte, printre care și hotărârea
consiliului local pentru aprobarea proiectului și a noilor cheltuieli aferente;
Numai că, prin adresa nr.4889/03.03.2020-Solicitarea de clarificare 7, A.D.R. Sud-Est Brăila a
solicitat încă odată actualizarea indicatorilor economici ca urmare a influențelor O.U.G.nr.114/2018,
deși putea să o facă la ședința anterioară! Vă rog să constatați că valoarea totală a noului proiect
este acum de 15.957.181,28 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, față de 14.042.498,26 lei cât
s-a aprobat în februarie 2020, din care contribuția proprie pentru cheltuielile neeligibile este de
892.036,67 lei față de 760.723,54 lei, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a acestuia
în cuantum total de 301.302,90 lei reprezentând cofinanțarea proiectului, față de 265.635,50 lei.
Cu precizarea că detaliile proiectului se regăsesc în raportul compartimentului de specialitate,
vă rog să fiți de acord cu înscrierea acestei hotărâri pe ordinea de zi a ședinței consiliului local din
data de 26 martie 2020, precum și cu adoptarea ei în regim de urgență în forma prezentată și
agreată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

Anexa 1 la HCL nr. 42/26.03.2020

Anexa 2 la HCL nr. 42/26.03.2020

RAPORT
Subsemnatul Teis Gheorghe , manager proiecte in cadrul Primariei orasului
Ianca, supun atentiei domnului Primar si Consiliului Local urmatoarele:
in data de 3.03.2020 s-a transmis catre institutia noastra o adresa cu nr.
4889/DIPOR/ 3.03.2020. prin care suntem instiintati ca in urma analizei documentatiei de
contractare pentru proiectul ( cerere de finantare ) “ Investitii in infrastructura Orasului
Ianca pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate”
cod SMIS 125976 din cadrul Programului Operaţional Regional / 2018/13/13.1//1/7/
REGIUNI Obiectivul Specific 13.1 – Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si
mijlocii din Romania prin proiectul faza SF: “ Investitii in infrastructura Orasului Ianca
pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate ”, s-au
cerut clarificari in ceea ce priveste respectarea prevederilor art.71. din OUG 114/2018
pentru modificarea si actualizarea valorilor devizelor proiectului pe fiecare componenta a
cererii de finantare in parte si corelarea cu bugetul total al proiectului .
Scopul intregului proiect este ca prin această investiție se va urmări îmbunătățirea
gradului de confort a Casei de Cultura a orașului Ianca, desfășurarea în siguranță a
activităților social-culturale, creșterea gradului cultural și educațional al populației (copii,
elevi, adulți),creșterea standardelor de viață, îmbunătățirea calității vieții prin ridicarea
nivelului educațional, posibilitatea de petrecere a unui timpul liber de calitate si într-un
spațiu cu un confort ridicat.
Lucrarile ce urmeaza a se realiza constau in urmatoarele:
-

Amenajare Esplanada:








Desfacere dale prefabricate mozaicate 20x20x2
Desfacere gard metalic 9x6x0.6
Creere spatii verzi 132,70 mp
Placare cu placi granit 1677.30 mp
Construire rampa pentru persoane cu dizabilitati
Montare stalpi iluminat exteriori ornamentali si mobilier stradal (cosuri de gunoi,
bancute)

-

Modernizare, reabilitare si dotare cladire Casa de cultura oras Ianca:
Subsol

 Lucrari de dezafectare a elementelor de arhitectura (tencuieli nterioare, tamplarie
usi si ferestre, pardoseli din gresie si faianta)

 Lucrari de desfacere a instalatiilor existente in subsol (instalatii sanitare apa- canal,
instalatii termice si ventilatie, instalatie electrica)
 Lucrari de reabilitare: reparatii la pereti si tavane, termoizolatie cu polistiren extrudat
5 cm grosime la tavane, pardoseli din gresie in tot subsolul, placare cu faianta si
montare obiecte sanitare in grupurile sanitare existente, zugraveli la pereti si
tavane, montare tamplarie usi si ferestre PVC cu geam termpan.
 Inlocuirea instalatiilor de apa si canalizare, instalatie electrica si corpuri de
iluminat, distributia termica, corpuri de incalzire si climatizare-ventilatie, hidranti
interiori si stingatoare.
Parter
 Lucrari de dezafectare a elementelor de arhitectura (tencuieli nterioare, tamplarie
usi si ferestre, pardoseli din gresie si faianta, lambriuri, scena, cortina si sistem de
actionare, scaune spectacole, profile din ipsos)
 Lucrari de desfacere a instalatiilor existente (instalatii sanitare apa- canal, instalatii
termice si ventilatie, instalatie electrica)
 Lucrari de reabilitare si modernizare :reparatii tavan sala spectacole, reparatii
pereti degradati, antifonare pereti si tavane , montat lambruri, refacere si extindere
scena, cortina si sistem de actionare, pardoseli din parchet, imbracarea peretilor
salii de spectacole cu tapet lavabil matase cauciucat, montat scaune in sala de
spectacol,zugraveli pereti si tavane, montare tamplarie usi si ferestre PVC cu geam
termpan,pardoseala gresie si faianta in grupurile sanitare existente si in grupul
sanitar pentru persoane cu dizabilitati nou infiintat, construire rampa pentru
persoane cu dizabilitati, placarea cu granit a scarilor existente
 Inlocuirea instalatiilor de apa si canalizare, instalatie electrica si corpuri de
iluminat,, distributia termica, corpuri de incalzire si climatizare-ventilatie, hidranti
interiori si stinatoare.
Etaj
 Lucrari de dezafectare a elementelor de arhitectura (tencuieli nterioare, tamplarie
usi si ferestre, pardoseli din parchet)
 Lucrari de desfacere a instalatiilor existente in subsol (instalatii sanitare apa- canal,
instalatii termice si ventilatie, instalatie electrica)
 Lucrari de reabilitare: reparatii la pereti si tavane, pardoseala parchet, zugraveli la
pereti si tavane, montare tamplarie usi si ferestre PVC cu geam termpan.
 Inlocuirea instalatiilor de apa si canalizare, instalatie electrica si corpuri de
iluminat, distributia termica, corpuri de incalzire si climatizare-ventilatie, hidranti
interiori si stinatoare.
- Lucrari exterioare la cladirea existenta- reparatii la fatade, termoizolatie pereti
exteriori cu polistiren expandat de 10 mm si styronit KABA, acoperis tip sarpanta cu tigla
metalica pe sala de spectacole, hidroizolatie cu membrana la terase, zugraveli la fatade.
- Modernizarea parcului din orasul Ianca situat pe strada Parcului;
Beneficiarul UAT Ianca, pentru modernizarea parcului propune urmatoarele activitati, cu
scopul de a imbunatati infrastructura publica oraseneasca:
Inlocuirea si completarea mobilierului urban existent (banci si cosuri de gunoi)
Reamenajare loc de joaca prin inlocuirea echipamentelor si finisarea suprafetei cu
cauciuc turnat-tartan
Amenajarea pe terenul de fotbal a unei zone de fitness, cu echipamente specifice si
suprafata de

pardoseala-cauciuc turnat tartan. Pe aceeasi platforma se propune montarea unui foisor
din lemn.
Refacerea fantanii arteziene
Refacerea scenei-platforma si structura metalica
Refacerea imprejmuirii terenului
Refacerea a doua alei, in nord si sudul parcului, aflate intr-o stare avansata de
degradare
Amplasarea de toalete ecologice in spatiul parcului
Amenajarea unei parcari in vecinatatea scenei, pe platforma asfaltata existent
Amplasarea unui container cu spatii de vestiar si grup sanitar, in imediata vecinatate a
scenei, pe platform existenta, pentru a asigura artistilor care performeaza pe scena ,spatii
adecvate de repaos.
Containerul va fi racordat la retelele de apa si canalizare existente in zona
amplasarea in zona de acces in parc din strada Parcului a trei catarge de aluminiu, cu
inaltimea maxima de 8m. Pe aceste catarge va fi arborat steagul localitatii, al Romaniei si
al Uniunii
- Amenajare parcare pe strada Parcului – pe deschiderea parcului la strada;
- Amenajare parcare aferenta Casei de cultura Ianca, cu acces din strada Eroilor;
- Modernizare strada Orizontului – 610 ml. (cuprinde si intersectiile cu strazile Rozelor si
Zorilor)
- Modernizare strada Viilor – (partial; sectorul cuprins intre Str Stadionului si iesirea spre
strada Mecanizatorilor) - 544 ml.
- Modernizare strada Salcamilor – 159ml. (cuprinde si racordurile cu strazile Viilor si
Mecanizatorilor.
Valoarea totală a proiectului „Investitii in infrastructura Orasului Ianca pentru
revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitaților defavorizate”, este în
cuantum de 15.957.181,28 lei (inclusiv TVA).
Contribuția proprie în proiect a sumei 892.036,67 lei, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului, în cuantum de 301.302,90 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

MANAGER PROIECTE
Ing. GHEORGHE TEIS

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

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

PROIECT
H O TDE
Ă RFOND
Â R E FUNCIAR
A Nr.43 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 26 martie 2020
pentru: modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.32/25.04.2019 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul în curs, în scopul menținerii până la data de 30 iunie 2020 a bonificației de 10%
pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2020;
Având în vedere:
►dispozițiile art.V alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.29/21.03.2020 privind unele
măsuri economice şi fiscal-bugetare, potrivit cărora termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art.462
alin.(1), art.467 alin.(1) şi la art.472 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru plata primei rate a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport, s-a
prorogat până la data de 30 iunie inclusiv;
►dispozițiile art.V alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.29/21.03.2020 privind unele
măsuri economice şi fiscal-bugetare, potrivit cărora s-a creat posibilitatea și prelungirii până la data de 30
iunie 2020 a termenului pentru acordarea bonificaţiei de până la 10% în cazul plății cu anticipaţie a întregului
impozit pe clădiri, teren și mijloace de transport datorat bugetului local pe anul în curs;
►prevederile art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.32/25.04.2019 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2020, potrivit cărora bonificația de 10% se acordă pentru plata până la data de
31 martie 2020 a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport datorat pentru întregul an de către
persoanele fizice și persoanele juridice;
►dispozițiile art. 16 alin.(2) și art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul secretarului general și avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.c), art.139 alin.(3) lit.c) și art.196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.I.-Articolul nr.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.32/25.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale pentru anul în curs, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.3.-Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe
mijloacele de transport până la data de 30 iunie 2020-inclusiv, datorat pentru întregul an de către persoanele
fizice și persoanele juridice, se acordă o bonificaţie de 10%.”
Art.II.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează serviciul financiar contabilcompartimentul de impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.III.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi 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

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
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 pentru: modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.32/
25.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul în curs, în scopul
menținerii până la data de 30 iunie 2020 a bonificației de 10% pentru plata cu anticipaţie
a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport;
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 art.V alin.(1) din O.U.G.nr.29/21.03.2020 privind unele măsuri economice şi fiscalbugetare, termenul de 31 martie prevăzut la art.462 alin.(1), art.467 alin.(1) şi la art.472
alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru plata primei rate a impozitului pe
clădiri, teren și mijloace de transport, s-a prorogat până la data de 30 iunie-inclusiv;
Apoi, conform art.V alin.(2) din același act normativ, termenul de 31 martie prevăzut la
art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Codul fiscal, pentru acordarea
bonificaţiei stabilite de consiliul local, s-a prorogat până la data de 30 iunie inclusiv;
Acum, în opinia noastră, prevederile art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.32/2019
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020-potrivit cărora bonificația de
10% se acordă pentru plata până la data de 31 martie 2020 a impozitului pe clădiri, teren și
mijloace de transport datorat pentru întregul an de către persoanele fizice și persoanele
juridice, trebuie modificate dacă dorim să menținem acea facilitate fiscală;
Din aceste considerente, vă rugăm să fiți de acord cu înscrierea acestei hotărâri pe
ordinea de zi a ședinței consiliului local din data de 26 martie 2020, precum și cu adoptarea
ei în regim de urgență în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

RAPORT
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
Subsemnatul, Sterian Alexandru-secretarul general al orașului Ianca, supun atenției domnului primar și
consiliului local următoarele:
►în Monitorul Oficial al României nr.230 din 21 martie 2020, Partea I, a fost publicată Ordonanța de
Urgență a Guvernului (O.U.G.) nr.29/21.03.2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, motivată
de impactul major asupra mediului economic generat de virusul Covid-19;
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
►potrivit art.V alin.(1) din Ordonanță,
termenul
de 31 martie prevăzut
la art.462 alin.(1), art.467 alin.(1) şi
la art.472 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru
plata primei rate a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport, s-a prorogat până la data de 30 iunie
2020-inclusiv;
►după care, prin art.V alin.(2) din același act normativ, termenul de 31 martie prevăzut la art. 462 alin.
(2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Codul fiscal, pentru acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul local,
s-a prorogat de asemenea până la data de 30 iunie 2020-inclusiv;
Acum, din coroborarea celor două alineate, s-ar interpreta că se prorogă de drept și fără alte intervenții
acordarea acelei bonificații de până la 10%, însă nu trebuie omis faptul că acordarea facilității respective este
dreptul exclusiv al autorităților deliberative, iar prin art.V alin.(2) O.U.G.nr.29/21.03.2020 s-a creat doar dreptul,
nu și obligația, consiliilor locale de a prelungi termenul de acordare a acelei bonificații;
Gândiți-vă doar la situația în care unele consilii locale nu au acordat această bonificație anul trecut, când
au avut obligația reglementării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020: atunci, în cazul lor, ce se prorogă
prin art.V alin.(2) din O.U.G.nr.29/21.03.2020?!;
Din aceste considerente, în opinia noastră, prevederile art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.32/
25.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul în curs, potrivit cărora bonificația de 10%
se acordă pentru plata până la data de 31 martie 2020 a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport
datorat pentru întregul an de către persoanele fizice și persoanele juridice, trebuie modificate dacă dorim să
menținem acea facilitate fiscală;
Vedeți, în emoția generală creată acum de pandemia Covid-19, există tentația trecerii cu ușurință peste
anumite situații și prevederi legale, însă după revenirea la normal nu este exclus să dăm peste o altă
interpretare a auditorilor externi ai Curții de Conturi și să se constate că era absolut obligatorie hotărârea
consiliului local pentru menținerea bonificației până la 30 iunie 2020, iar consecința va fi cu siguranță
imputarea sumelor!
Știți cum e, mai bine o reglementare în plus și fără echivoc, decât o stare de incertitudine, și de aceea vă
propun promovarea unei hotărâri în sensul celor arătate mai sus, care să fie înscrisă pe ordinea de zi și
adoptată în regim de urgență în ședința consiliului local din data de 26 martie 2020, astfel încât să se evite/
limiteze prezența contribuabililor în aceste zile în incinta instituției, în acord cu obligația de a sta acasă
promovată justificat și obsesiv în ultimele zile, care a stat și la baza adoptării
Vă mulțumesc !
21.03.2020

…………………….
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COMUNICAT
Apreciind cu maximă responsabilitate evoluția COVID-19 și având

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

în vedere necesitatea aplicării măsurilor de primă urgență prevăzute
în Anexa nr.1 la Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020
privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României pe o
perioadă de 30 de zile, începând cu data de 16 martie 2020;
Aducem la cunoștința locuitorilor orașului Ianca și ai satelor
componente Plopu, Perișoru, Oprișenești, Gara Ianca, Târlele Filiu și
Berlești, dar și celorlalți cetățeni care apelează la serviciile Primăriei
orașului Ianca faptul că activitatea instituției se va desfășura normal,
evitând însă contactul cu publicul.
Convinși de faptul că fiecare dintre noi ar putea fi expus
contaminării cu acest virus, în ciuda tuturor măsurilor de precauție
impuse în această situație, considerăm că cel mai important este să
ne gândim la sănătatea fiecăruia.
De aceea susținem inițiativa de a reduce riscul infestării în cazul
oricărui angajat al Primăriei sau al oricărui cetățean beneficiar al
serviciilor noastre. Cu toții știm că munca în echipă, făcută cu
seriozitate și cu conștiinciozitate de fiecare dintre noi, a dus la
atingerea nivelului de performanță în domeniul nostru de activitate.
Dar, dincolo de rezultatele care ne onorează și ne obligă să fim
întotdeauna cei mai buni, apreciem faptul că sănătatea fiecăruia
trebuie să reprezinte în această situație nemaiîntâlnită, prioritatea
Primăriei. Măsura luată reprezintă o dovadă a respectului pe care
trebuie să îl manifestăm înainte de toate față de noi înșine.

Locuitorilor noștri, beneficiarilor direcți sau indirecți ai tuturor
formelor de servicii acordate prin Primărie, le transmitem rugămintea
de a se solidariza cu efortul nostru de a reduce expunerea în fața
acestui virus și îi asigurăm de faptul că le vor fi respectate toate
drepturile.
Prin urmare, am redus programul de acces în incinta instituției în
zilele lucrătoare, în intervalul orar 8-12, dar și acest program doar
pentru situațiile de urgență care nu necesită amânare și care nu pot fi
soluționate prin formele de comunicare de la distanță: mail, facebook,
messenger, poșta clasică.
Prin situații de urgență se înțelege, dar fără să ne limităm la
aceste exemple, înregistrarea unui deces, a unei nașteri sau căsătorii,
ori emiterea unui act de identitate, care într-adevăr necesită prezența
fizică în clădirea Primăriei a beneficiarului serviciului respectiv, cu
rugămintea însă ca beneficiarul să poarte cel puțin mănuși, dacă nu și
mască de protecție.
În rest, emiterea adeverințelor de orice fel sau a certificatelor
fiscale sau de urbanism pot fi obținute prin formele electronice
precizate anterior. În acest sens, pe pagina proprie de Internet
primaria-ianca.ro, la secțiunea Informații publice-COVID 19, se
regăsesc formulare-tipizate pentru orice serviciu prestat de instituția
noastră.
Astfel, veți regăsi modele de cereri și actele necesare care
trebuie atașate pentru obținerea adeverințelor de la registrul agricol,
a

certificatelor

de

urbanism

și

autorizațiilor

de

construire,

a

autorizațiilor de funcționare, ori a certificatelor fiscale, etc., precum și
modelele declarațiilor pentru înregistrarea în Registrul Agricol și în
Registrul Fiscal a clădirilor, terenurilor, autovehiculelor sau a altor
bunuri dobândite în această perioadă și care sunt supuse înregistrării
în termen de 30 de zile de la data dobândirii.
În final, pentru că APIA a transmis fermierilor că suspendă
activitatea până pe data de 6 aprilie 2020, am convenit ca în perioada
următoare să ne transmită în format electronic tabelul nominal cu toți

fermierii din U.A.T. Ianca înregistrați la Agenție, cu suprafețele de
teren și animalele pentru care s-au plătit subvenții anul anterior, iar
noi să le transmitem adeverințele printr-un curier, astfel încât să nu
mai fie necesară prezența fizică a fermierilor la Primărie sau la APIA.
Pentru aceasta însă, fiecare fermier va trebui să identifice
soluțiile pentru a ne transmite prin formele electronice cerereadeclarație din care să rezulte suprafața de teren care va fi exploatată
sau animalele crescute în anul 2020.
Nu doar pentru această activitate, ci pentru toate celelalte
servicii vom comunica permanent prin profilul Facebook al Primăriei
orașului Ianca și pe pagina proprie de Internet primaria-ianca.rosecțiunea Informații publice-C O V I D 19.
Mai mult decât atât, știind că fiecare cetățean/familie dispune de
un telefon, foarte multe informații pot fi obținute sau foarte multe
probleme pot fi rezolvate folosind acest aparat.
În

rest,

Primăria

orașului

Ianca

transmite

angajaților

și

locuitorilor să respecte cu strictețe toate normele impuse în aceste
momente și dorește tuturor multă sănătate.

Data: 18 martie 2020

P R I M A R,
Chiriță Fănel George
________________

Ordonanta urgenta 29/2020 M.Of. 230 din 21-mar-2020

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice şi
fiscal-bugetare
În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgenţă severă de sănătate publică pentru cetăţeni şi
entităţile economice, cu infecţii în toate statele membre ale Uniunii. Este, de asemenea, un şoc major atât pentru
economiile globale, cât şi pentru economia naţională. Creşterea reală a PIB în 2020 ar putea înregistra o evoluţie
negativă, ca urmare a izbucnirii COVID-19, iar adoptarea unor măsuri de natură economică de către statele membre
ale Uniunii Europene reprezintă acţiuni esenţiale pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.
În circumstanţele excepţionale create de focarul COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă
severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puţin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă
sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil, în special, pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt şi
mediu poate afecta grav situaţia economică a multor întreprinderi sănătoase şi situaţia angajaţilor acestora, cu posibile
consecinţe chiar şi pe termen lung, periclitând supravieţuirea acestora.
Luând în considerare cele menţionate anterior se impune o acţiune decisivă şi cu un impact ridicat pentru asigurarea
lichidităţii IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID-19.
Având în vedere impactul major asupra mediului economic generat deja şi care se preconizează a fi generat de
măsurile excepţionale de primă urgenţă, cu caracter temporar - pe durata stării de urgenţă, ce se vor impune, gradual,
de autorităţile publice, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 şi realizarea managementului consecinţelor, raportat la
evoluţia situaţiei epidemiologice,
în considerarea faptului că măsurile instituite de autorităţile publice în contextul pandemiei COVID-19 sunt de natură a
restrânge, pe perioada pentru care a fost instituită starea de urgenţă, unele drepturi şi libertăţi fundamentale, între care
se regăsesc şi dreptul la liberă circulaţie şi libertatea economică,
având în atenţie necesitatea adoptării unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri şi sistemul economic şi
prin care să se injecteze în economie nu doar bani, ci şi încredere şi spirit mobilizator, loialitate contractuală şi
disponibilitate de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările şi dificultăţile severe pe care întreaga naţiune le
traversează,
în contextul în care prin măsurile impuse de autorităţi pentru prevenirea răspândirii COVID-19 şi realizarea
managementului consecinţelor unele dintre categoriile afectate vor fi întreprinderile mici şi mijlocii - persoane fizice
întreprinzători şi societăţi de dimensiuni reduse -, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei româneşti, ci
şi a pieţei unice europene,
în condiţiile în care este imperios necesar ca micile afaceri să beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioadă de
moratoriu (legal), în special în privinţa serviciilor esenţiale care le condiţionează continuarea activităţii,
având în vedere că prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă au fost luate unele măsuri inclusiv în
domeniul justiţiei, care vizează reducerea, cu caracter temporar - pe perioada instituirii stării de urgenţă, a activităţii
desfăşurate de organele judiciare, fapt de natură a afecta, pentru aceeaşi perioadă, şi activitatea desfăşurată de
profesiile din domeniul justiţiei,
luând în considerare, pe de altă parte, că activitatea acestor profesii reprezintă servicii publice esenţiale, fiind necesară
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea continuităţii îndeplinirii acestor activităţi,
având în vedere că măsuri similare de sprijin se regăsesc şi în programele care se preconizează a fi luate, au fost
dezvoltate deja şi la nivelul altor alte state membre ale Uniunii Europene programe încurajate şi asistate, în bună
măsură, şi de instituţiile europene,
întrucât protecţia cea mai bună pentru întregul sistem economic este, totuşi, continuarea producţiei şi a consumului în
noile condiţii determinate de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, fiind absolut necesar ca, în acest context
modificat substanţial şi sever, măsurile excepţionale pentru situaţiile, fireşti în contextul dat, în care obligaţiile
contractuale nu mai pot fi executate să vizeze nu abandonarea raporturilor contractuale, ci renegocierea şi adaptarea
la aceste condiţii vitrege,
dat fiind că, în considerarea acestei situaţii extraordinare, se impune o acţiune decisivă cu un impact ridicat pentru
asigurarea lichidităţii IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID-19 şi sunt imperios necesare măsuri
care să protejeze afacerile şi sistemul economic, care să încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, loialitatea
contractuală şi disponibilitatea de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările ridicate de această criză sanitară fără
precedent în istoria modernă, fiind vitală continuarea serviciilor de interes public, în condiţii de siguranţă pentru cetăţeni,
necesitatea adoptării măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, inclusiv
prevederile Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 7/11.03.2020 privind aprobarea
Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României,
care instituie măsuri privind decalarea programului de lucru al instituţiilor publice şi private în vederea evitării
aglomeraţiei, precum şi alte măsuri menite să restricţioneze activităţile care presupun participarea unui număr mare de
persoane,
având în vedere caracterul înalt contagios al COVID-19, numeroasele cazuri de infectare în state din Uniunea
Europeană, inclusiv în România, precum şi necesitatea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de acest virus,
ţinând cont de faptul că Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevede
termene pentru plata impozitului pe clădiri şi teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport până la data de
31 martie a fiecărui an, pentru a evita aglomerările de la sediile organelor fiscale locale care pot genera răspândirea
COVID-19, este necesară prorogarea termenului de plată până la data de 30 iunie 2020.
Având în vedere măsurile stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice centrale prin Decretul nr. 195/2020
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emis în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice
internaţionale determinate de răspândirea infecţiei COVID-19, se impune realizarea posibilităţii promovării de rectificări
bugetare pentru alocarea sumelor necesare combaterii efectelor negative ale acestui virus în primul semestru al anului
şi adoptarea unor măsuri de flexibilizare a execuţiei bugetare care să vină în sprijinul ordonatorilor principali de credite
care se confruntă cu o serie de cheltuieli neprevăzute a căror finanţare comportă urgenţă.
Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice a cetăţenilor şi întrucât
elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror
reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
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Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM
INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatele (3) şi (3 1 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una
dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:
a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru
capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea
finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a
finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei.
Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate
depăşi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei. Pentru creditele de
investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000 lei. Pentru IMM-urile care nu au depus situaţii financiare la
data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanţării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va
fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanţele lunare,
sau
b) una sau mai multe garanţii pentru credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile,
comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei
microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv
maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu
poate depăşi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior.
Pentru microîntreprinderi sau întreprinderile mici care nu au depus situaţii financiare la data solicitării creditului garantat,
valoarea maximă a finanţării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei
cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanţele lunare.
(3 1 ) Pentru creditele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a), Ministerul Finanţelor Publice subvenţionează dobânzile aferente
creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii în procent de 100% din
bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri
către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis asociate
acestui program."
2. La articolul 1, după alineatul (3 1 ) se introduc două noi alineate, alineatele (3 2 ) şi (3 3 ), cu următorul cuprins:
"(3 2 ) Pentru creditele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b), Ministerul Finanţelor Publice subvenţionează dobânzile
aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii în procent de
100% din bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46
«Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat/de
minimis asociate acestui program.
(3 3 ) Perioada de subvenţionare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după
intrarea în vigoare a prezente ordonanţe de urgenţă şi poate dura până la 31 martie 2021. Subvenţionarea dobânzii se
aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru primul an şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care
creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub
nivelul celei înregistrate în anul 2020. Subvenţionarea dobânzii se realizează în condiţiile respectării prevederilor
legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare."
3. La articolul 2, litera b) se abrogă.
4. La articolul 2, literele k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"k) comisionul de administrare - sumă cuvenită FNGCIMM pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare,
monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărei nivel se stabileşte anual prin actul normativ cu putere de lege de
aprobare a schemei de ajutor de stat/de minimis pentru întreaga perioadă de derulare a schemelor de ajutor de
stat/de minimis şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale în cadrul
schemei de ajutor de stat/de minimis asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat/de minimis,
comisionul de administrare se datorează FNGCIMM de către beneficiarul programului;
l) procentul de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat
beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 80%, cu excepţia
creditelor acordate microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici în valoare de până la 500.000 lei, respectiv 1.000.000
lei, pentru care procentul de garantare este de maximum 90%;"
5. La articolul 3 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit
potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de
credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului."
6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Mecanismul de acordare a garanţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) se derulează cu respectarea pct. 3.5 din
Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de
garanţii 2008/C 155/02, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.
(2) Garanţiile pentru creditele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b) se acordă cu respectarea legislaţiei în domeniul
ajutorului de stat.
(3) Schema de ajutor de stat/de minimis prevăzută la art. 1 alin. (3 1 ) şi (3 2 ) se implementează de către Ministerul
Finanţelor Publice în calitate de furnizor şi administrator al acestei scheme, prin intermediul FNGCIMM, în conformitate
cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor
Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de stat."
7. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
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"(2) Durata maximă a finanţărilor este de 120 de luni în cazul creditelor pentru investiţii şi de 36 de luni în cazul
creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu
maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condiţiile stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
8. Articolul 7 se abrogă.
Art. II
(1) Plata ratelor şi dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice din venituri rezultate din
privatizare unităţilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei
luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru această perioadă Ministerul Finanţelor Publice
nu calculează dobânzi şi dobânzi de întârziere. Această facilitate nu este acordată împrumuturilor care la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă înregistrează restanţe la plată.
(2) Pentru împrumuturile prevăzute la alin. (1) Ministerul Finanţelor Publice prelungeşte perioada creditului cu trei luni,
prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadenţă.
(3) Modalitatea de amânare la plată se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Art. III
(1) În contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, aprobarea operaţiunilor acordate de către Eximbank S.A. în numele şi contul statului care conduc la o expunere cumulată pe acelaşi debitor sau grup de debitori de peste 50
mil. euro echivalent se poate realiza şi prin următorul mecanism:
a) în cazul în care Eximbank pune la dispoziţia operatorilor economici fonduri din împrumuturile acordate în numele şi
contul statului înainte de aprobarea prin Memorandum de către Guvern, Eximbank transmite Ministerului Finanţelor
Publice în vederea supunerii analizei şi aprobării Guvernului Memorandumul de aprobare a acestor operaţiuni în termen
de 15 zile de la acordarea fondurilor;
b) în cazul în care operaţiunea prezentată la lit. a) nu se aprobă în termenul stabilit, Eximbank are obligaţia reconstituirii
fondurilor statului, diminuate cu sumele acordate operatorilor economici, din sursele proprii ale Eximbank.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică de către Eximbank pentru toate operaţiunile efectuate începând de la declararea stării
de urgenţă.
Art. IV
(1) Ministerul Finanţelor Publice poate acorda, la solicitarea Companiei Naţionale UNIFARM - S.A., un împrumut, din
venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.150.000
mii lei, pe o perioadă de 6 luni de la momentul acordării acestuia, respectiv data creditării contului prevăzut la alin. (5).
(2) Suma se asigură de Ministerul Finanţelor Publice din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent în
valută deschis la Banca Naţională a României, prin efectuarea operaţiunii de schimb valutar al echivalentului în euro al
sumei de 1.150.000 mii lei, determinat pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării.
Echivalentul în lei al acestor sume se înregistrează în contul curent general al Trezoreriei Statului la disponibil din venituri
rezultate din privatizare.
(3) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru rambursarea primei tranşe din împrumutul acordat de Eximbank în
numele şi contul statului, iar diferenţa se va utiliza pentru achiziţia de urgenţă de material şi echipament sanitar în
contextul epidemiei cu coronavirus în România. Responsabilitatea privind utilizarea sumelor din împrumut revine
Companiei Naţionale UNIFARM - S.A.
(4) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul
Finanţelor Publice încheie o convenţie cu Compania Naţională UNIFARM - S.A., în care vor fi precizate drepturile şi
obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de acordare şi derulare a împrumutului.
(5) După semnarea convenţiei, Ministerul Finanţelor Publice efectuează transferul integral al sumei prevăzute la alin.
(1) în maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării formulate într-un cont distinct de disponibil cu afectaţiune specială
deschis la Trezoreria Statului pe numele Companiei Naţionale UNIFARM - S.A. Aceasta va întreprinde demersurile
necesare în vederea deschiderii acestui cont la Trezoreria Statului.
(6) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se acordă cu o rată de dobândă, care rămâne fixă pe toată durata de derulare a
împrumutului, respectiv ROBOR la 3 luni, comunicată de Banca Naţională a României, în ultima zi lucrătoare a lunii
anterioare acordării împrumutului, respectiv semnării convenţiei de împrumut, plus o marjă de 1,9% pe an, şi se
rambursează integral la termenul prevăzut la alin. (1), cu posibilitatea rambursării anticipate, pe măsura constituirii
veniturilor.
(7) Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului şi se calculează prin aplicarea ratei dobânzii prevăzute la
alin. (6) la soldul împrumutului. Dobânda astfel calculată se plăteşte la scadenţa împrumutului prevăzut la alin. (1).
(8) Pentru neplata la termen a împrumutului şi a dobânzilor aferente se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul
dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al
bugetului Trezoreriei Statului.
(9) Compania Naţională UNIFARM - S.A. restituie împrumutul şi dobânzile aferente, din veniturile proprii şi sume legal
constituite, în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al
acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont, obligaţiile de plată se sting în următoarea
ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital.
(10) Creanţele rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile prevăzute de dispoziţiile
legale privind executarea creanţelor fiscale şi se recuperează conform legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor
fiscale de către organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale ale împrumutatului, pe baza
înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează la
data scadenţei sumele de recuperat şi care constituie titluri executorii. În cazul în care instanţele judecătoreşti s-au
pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive care,
potrivit legii, constituie titlu executoriu.
Art. V
(1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30
iunie inclusiv.
(2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2)
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din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea bonificaţiei
stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.
Art. VI
Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligaţia de a notifica
organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august - 31 octombrie 2019, precum şi în perioada 1
februarie - 31 iulie 2020, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare,
şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat
prudent."
2. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 22
(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la 30 octombrie 2020, sub sancţiunea
decăderii."
Art. VII
(1) Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi neachitate
până la încetarea, potrivit alin. (4), a măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează şi nu se datorează
dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate obligaţii fiscale
restante.
(3) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor
silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie
penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi
disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din
partea organelor fiscale.
(4) Măsurile fiscale prevăzute la alin. (1)-(3) încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.
Art. VIII
(1) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi
anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plăţile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din
calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.
(2) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 16 alin. (5) din Codul fiscal, prevederile alin. (1) se aplică pentru plăţile
anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum şi pentru calculul
celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care începe în anul 2020 şi sunt cuprinse în anul
calendaristic 2020.
Art. IX
(1) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 se pot promova rectificări bugetare în primul
semestru al anului.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada stării de urgenţă instituite pe
teritoriul României, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.
69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile art. 44 alin. (4), art. 47 alin. (4) şi (8)(11) şi art. 47 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi de la prevederile art. 49. alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite
de angajament neutilizate, după caz, astfel încât să asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere
şi prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.
(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite
a virărilor efectuate la alin. (2) în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării, să aprobe repartizarea pe trimestre
a virărilor de credite bugetare şi credite de angajament.
Art. X
(1) Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care şi-au
întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe
perioada stării de urgenţă decretate şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei,
Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi - electricitate, gaze naturale,
apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu
social şi de sedii secundare.
(2) Prin derogare de la alte dispoziţii legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încheiate
de întreprinderile mici sau mijlocii prevăzute la alin. (1), poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora numai după
încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de
renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condiţiilor excepţionale
generate de starea de urgenţă.
(3) Se prezumă a constitui caz de forţă majoră, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, împrejurarea imprevizibilă,
absolut invincibilă şi inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acţiune a
autorităţilor în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu
coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici şi mijlocii, afectare atestată prin certificatul de
situaţie de urgenţă. Prezumţia poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul
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imprevizibil se raportează la momentul naşterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de
autorităţi în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgenţă.
(4) Penalităţile stipulate pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din contractele încheiate cu autorităţile
publice de către întreprinderile mici şi mijlocii prevăzute la alin. (1) nu se datorează pentru durata stării de urgenţă.
(5) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi pentru următoarele profesii care îndeplinesc servicii de
interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat şi formele
de organizare a activităţii profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile
dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul
COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(6) Membrii profesiilor prevăzute la alin. (5) sunt obligaţi ca, pe perioada instituirii stării de urgenţă, să ia, cu
observarea regulilor de disciplină sanitară şi a celorlalte măsuri de protecţie şi prevenţie stabilite de autorităţile
competente ca urmare a instituirii stării de urgenţă, măsurile necesare în vederea asigurării continuităţii activităţii.
Nerespectarea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară care se sancţionează cu excluderea din profesie, în
condiţiile şi cu procedura stabilite de legislaţia în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.
(7) Salariaţii formelor de exercitare a profesiilor menţionate la alin. (5) care refuză îndeplinirea sarcinilor de serviciu
asumate prin contractul individual de muncă şi din acest motiv nu se poate asigura desfăşurarea în condiţii optime a
activităţii, respectiv continuarea activităţii în cadrul formelor de exercitare a profesiilor menţionate nu vor avea acces la
beneficiile de asistenţă socială sau la alte facilităţi ce vor fi acordate pe durata stării de urgenţă.
(8) Organele de conducere ale profesiilor prevăzute la alin. (5) vor lua măsurile necesare în vederea coordonării
activităţii membrilor profesiei pe perioada instituirii stării de urgenţă, vor verifica respectarea obligaţiilor prevăzute la
alin. (6) şi vor dispune măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare.
(9) De dispoziţiile alin. (1) beneficiază cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care îşi desfăşoară
activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de
autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19.
Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(10) De dispoziţiile alin. (1) beneficiază federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive care deţin certificat de
identitate sportivă şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice pentru
prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt
stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Art. XI
(1) Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) şi 62 alin. (1) din Legea nr.
129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă instituite prin Decretul
nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgenţă se suspendă
depunerea acestei declaraţii.
(2) Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, prevăzut de art. 344 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului
nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare, şi termenul prevăzut de art. 63 din
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea documentelor conform cerinţelor prevăzute la
art. 6, 7, 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte cu 3 luni de la data
încetării stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
iar pe durata stării de urgenţă se suspendă depunerea declaraţiei şi completarea documentelor.
-****PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
C ontrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Vasile-Florin Cîţu
Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
Ion Ştefan
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JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

C Ă T R E, COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIULUI LOCAL
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI IANCA
Având în vedere măsurile de primă urgență cu aplicabilitate imediată și directă, prevăzute în Anexa nr.1 la
Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
pe o perioadă de 30 de zile, potrivit cărora, pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice locale
vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între
persoane, folosind cu prioritate mijloacele electronice de comunicare;
Dat fiind faptul că aceste măsuri au determinat organizarea și desfășurarea în format electronic a ședinței
Consiliului Local al Orașului Ianca din data de 26 martie 2020, vă înștiințez că am primit în format electronic și
am luat cunoștință de conținutul tuturor proiectelor de hotărâri și al celorlalte materiale înscrise pe ordinea de
zi, că sunt de acord cu ordinea de zi transmisă prin Dispoziția Primarului nr.242/17.03.2020, inclusiv cu cele
trei proiecte de hotărâri propuse ulterior spre completare, astfel că, similar prevederilor art.57 din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, transmit în continuare votul și punctele de
vedere asupra tuturor proiectelor de hotărâri și al celorlalte materiale, după cum urmează:
Observații asupra Procesului Verbal al ședinței Consiliului Local al Orașului Ianca din data de 14.02.2020:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Observații asupra Procesului Verbal al ședinței Consiliului Local al Orașului Ianca din data de 04.03.2020:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Nr.
Vot
Vot
Vot
Titlul succint al Hotărârii Consiliului Local
H.C.L.
pentru
împotrivă
abținere
Închirierea unor terenuri Societății OMV Petrom S.A. în
vederea realizării proiectelor ‹‹Lucrări de suprafață, foraj
24
echipare de suprafață și conductă amestec la Sondele
705, 706 și 707 Oprișenești››
Instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit
asupra unor terenuri în favoarea SDEE-Sucursala Brăila,
25
pentru alimentarea cu energie electrică a unor locuri de
consum
Darea în folosință gratuită a unui teren Ministerului
26
Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea amplasării unei
Stații de monitorizare a calității aerului în orașul Ianca
Propunerea de trecere din domeniul public al Județului
27
Brăila în domeniul public al Orașului Ianca a terenului
intravilan în suprafață de 217 mp
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în
anul 2020, pentru obiectivul ‹‹Reabilitarea rețelei de
28
străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul Ianca,
județul Brăila››, după finalizarea procedurilor de achiziţie
publică
Aprobarea Contului de execuţie a bugetului local pe anul
29
2019
Aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului
30
‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2019

Aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului
‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2019
Aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei
32
Serviciilor Publice pe anul 2019
Aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de
33
Asistență Medico Socială pe anul 2019
Aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare,
34
umane și materiale pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă în U.A.T. Oraș Ianca în anul 2020
Actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
35
pe linia situaţiilor de urgenţă în U.A.T. Oraş Ianca
Stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității de
36
înregistrare la zi a datelor din Registrul Agricol la nivelul
U.A.T. Oraș Ianca, începând cu anul 2020
Modificarea Normelor de gospodărire aprobate prin
37
Hotărârea Consiliului Local Nr.49/31.07.2014
Aprobarea Planului local de acţiune privind serviciile
38
sociale acordate în anul 2020 la nivelul U.A.T.Oraș Ianca
Validarea modificărilor făcute bugetului local pe anul în
39
curs prin Dispoziția primarului nr.241/17.03.2020
Aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici
actualizați ca urmare a influenței O.U.G. nr.114/2018,
40
pentru obiectivul ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea
Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila››
Aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici
actualizați ca urmare a influenței O.U.G. nr.114/2018,
41
pentru obiectivul ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în
orașul Ianca, județul Brăila››
Aprobarea proiectului «Investiții în infrastructura
Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și
42
socială a comunităților defavorizate», precum și a
cheltuielilor aferente
Modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.32/
2019 în scopul menținerii până la data de 30 iunie 2020
43
a bonificației de 10% pentru plata cu anticipaţie a
impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport
Observații asupra Raportului cu privire la situația asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la
nivelul U.A.T. Oraș Ianca în anul 2019_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Observații asupra Raportului privind starea economică, socială și de mediu a orașului lanca în anul 2019
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Diverse: Opțiunea asupra cererilor domnilor Manta Liviu și Bucăluță Gabi Ionuț, privind posibilitatea închirierii
unor suprafețe de pășune în satele Plopu și Târlele Filiu. Se va scrie una din opțiunile: SUNT DE ACORD, NU
SUNT DE ACORD sau MĂ ABȚIN __________________________________________________________
Interpelări/Întrebări/Declarații:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.44
din 26 martie 2020
pentru: modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Local al Orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.54/31.08.2016.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere:
►adresa nr.46408/23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, prin care se aduce la cunoștința autorităților administrației publice locale
necesitatea organizării și desfășurării ședințelor consiliului local în format electronic, pe
timpul situațiilor excepționale declarate/constatate de către autoritățile abilitate, cum ar fi
epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, acte de terorism sau alte
situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la data, ora și locul convocării, dar și
cu recomandarea completării ca atare a regulamentului de organizare și funcționare a
consiliului local;
►existența unei astfel de situații pe teritoriul României, respectiv pandemia COVID-19
care a determinat emiterea Decretului Președintelui nr.195/16.03.2020 privind instituirea
stării de urgență pe o perioadă de 30 de zile, precum și stabilirea unor măsuri cu
aplicabilitate imediată și directă potrivit cărora, pe durata stării de urgență, autoritățile
administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel
încât să fie evitat contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor
electronice de comunicare;
►prevederile Ordonanței militare nr.2/21.03.2020 privind stabilirea unor măsuri de
prevenire a răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul României;
►prevederile art.1 din Dispoziția primarului nr.242/17.03.2020 privind convocarea
Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 26 martie 2020, stabilită a se
organiza și desfășura în format electronic începând cu ora 1500;
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►dispozițiile art.129 alin.(3) lit.a) și art.139 alin.(5) lit.c) din O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3
din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.I.-Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Orașului Ianca,
aprobat prin Hotărârea nr.54/31.08.2016, se modifică și se completează după cum urmează:
1.-Articolul nr.34 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.34.-(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea
primarului.
(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:
a) primarului;
b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;
c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate
pentru gestionarea situaţiilor de criză sau de urgenţă.”

2.- Articolul nr.35 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.35.-(1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:
a) prin dispoziţie a primarului, în cazurile prevăzute la art.34 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi c);
b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această iniţiativă, în cazul prevăzut la art.34
alin.(2) lit. b).
(2) Consilierii locali sunt convocaţi în scris sau prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al
orașului, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziţiei primarului sau a documentului de
convocare iniţiat de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie.
(3) Data şedinţei consiliului local, precizată cu ocazia convocării, este stabilită cu respectarea modului
de calcul al termenelor procedurale prevăzut de art.181 din Codul de procedură civilă aprobat prin Legea
nr.134/2010-republicată, cu modificările ulterioare, astfel:
a) în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele
ordinare;
b) în termen de 3 zile calendaristice de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare
pentru şedinţele extraordinare.
(4) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor oraşului, ori
pentru accesarea de fonduri nerambursabile, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin
excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată, prin orice formă de comunicare.

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă:
a) data, ora şi locul desfăşurării;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, materialele
înscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate pentru avizarea proiectelor de hotărâri;
f) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
(6) Secretarul general al orașului transmite prefectului, sub semnătura sa, evidenţa prezenţei consilierilor
locali la convocările pentru şedinţele care nu s-au putut desfăşura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile
calendaristice de la data convocării.
(7) Evidenţa transmisă prefectului precizează şi situaţiile în care, urmare a ultimei absenţe, a intervenit
cazul de încetare de drept a mandatului consilierului local din cauza lipsei nemotivate de la 3 întruniri ale
consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în
condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;
(8) În toate cazurile, modalitatea de convocare se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.”

3.-După articolul nr.35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:
„Art.351.-(1) În situații excepționale, constatate/declarate de către autoritățile abilitate, cum ar fi
epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații care fac
imposibilă prezența consilierilor locali la data, locul și ora convocării, ședințele consiliului local și ale comisiilor
de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice, unde votul va fi exercitat individual și în același format.
(2) În situațiile prevăzute la alin.(1), prin grija secretarului general se concepe și se va transmite fiecărui
consilier local în funcție modelul orientativ al exercitării votului electronic, atât pentru activitatea de avizare a
proiectelor de hotărâri în cadrul comisiilor de specialitate, cât și pentru activitatea de adoptare a hotărârilor
în plenul ședinței consiliului local.
(3) Rezultatul votului pentru fiecare hotătâre va fi consemnat de către secretarul general în procesul
verbal al ședinței.”

Art.II.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) 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

H.C.L.nr.44/26.03.2020
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre pentru: modificarea și completarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Consiliului Local al Orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.54/2016;
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:
Prin măsurile de primă urgență cu aplicabilitate imediată și directă, prevăzute în Anexa
nr.1 la Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență
pe teritoriul României pe o perioadă de 30 de zile, s-a prevăzut că, pe durata stării de urgență,
autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității
astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea
mijloacelor electronice de comunicare;
Având în vedere necesitatea adoptării unor hotărâri ale consiliului local cu impact
economic, social și de mediu local, cât și pentru soluționarea unor cereri ale locuitorilor, prin
Dispoziția nr.242/17.03.2020 am convocat Consiliul Local în ședință ordinară pe data de
26.03.2020, ora 15, dar nu la Casa de cultură cum procedam în situații normale, ci cu
organizarea și desfășurarea ședinței în format electronic;
Evident că în acest format am transmis, sub confirmare de primire, proiectele de hotărâri
și celelalte materiale de pe ordinea de zi. Mai mult decât atât, secretarul general a constituit
un grup de lucru pe pagina WhatsApp Web, format din consilierii locali, primar, directori ai
instituțiilor publice din subordinea consiliului local și funcționarii publici care au întocmit
rapoartele de specialitate, care a permis avizarea facilă a proiectelor de hotărâri în cadrul
comisiilor de specialitate, iar în data de 26.03.2020, începând cu ora 15, va avea loc

dezbaterea on-line asupra acestora, pentru care s-a transmis și un model de exercitare a
votului electronic individual pentru fiecare hotărâre și celelalte materiale de pe ordinea de zi;
Fiind o situație fără precedent în istoria post-decembristă a autorităților deliberative, se
punea oarecum problema legalității desfășurării ședinței în format electronic, fără prezența
fizică a consilierilor locali la Casa de cultură-locul desfășurării de obicei a ședințelor în situații
normale, pentru că în noul Cod administrativ se prevede timid această situație (la un moment
dat se spune de votul electronic) și deloc în Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului Local aprobat prin Hotărârea nr.54/ 31.08.2016;
Iată că, ceea ce am anticipat la data convocării consiliului local, anume că singura soluție
este aceea de a organiza și desfășura ședința în format electronic, s-a confirmat recent prin
adresa nr.46408/23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,
care a adus la cunoștința autorităților administrației publice locale necesitatea organizării și
desfășurării ședințelor consiliului local în format electronic, pe timpul situațiilor excepționale
declarate/constatate de către autoritățile abilitate, cum ar fi epidemiile, pandemiile,
fenomenele naturale extreme, cutremure, acte de terorism sau alte situații care fac imposibilă
prezența consilierilor locali la data, ora și locul convocării;
După cum puteți consta, în cuprinsul acesteia se motivează necesitatea și se indică
temeiul legal al organizării ședinței în acest format, mai exact noul Cod administrativ, dar în
final se face totuși și recomandarea completării ca atare a regulamentului de organizare și
funcționare a consiliului local;
Știți cum e, mai bine o reglementare în plus și fără echivoc decât o stare de incertitudine,
iar noi am profitat de această oportunitate pentru a pune în acord Regulamentul cu noile
prevederi din Codul administrativ, deocamdată în ceea ce privește termenele și modul de
convocare a consiliului local în ședințe ordinare/extraordinare, motiv pentru care vă rugăm să
fiți de acord cu înscrierea acestei hotărâri pe ordinea de zi a ședinței consiliului local din data
de 26 martie 2020, precum și adoptarea ei în regim de urgență în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

RAPORT
Subsemnatul, Sterian Alexandru-secretarul general al orașului Ianca, supun atenției
domnului primar și consiliului local următoarele:
►prin Decretul Președintelui României nr.195/16 martie 2020 s-a instituit starea de
urgență pe teritoriul României, pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, stabilindu-se
totodată câteva măsuri de primă urgență cu aplicabilitate imediată și directă potrivit cărora, pe
durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri
pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între
persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare;
►având în vedere însă și necesitatea soluționării unor cereri, doar prin adoptarea
hotărârilor consiliului local, care au un impact economic, social și de mediu local, pe data de
17.03.2020 am convenit să convocăm Consiliul Local în ședință ordinară pe data de
26.03.2020, ora 15, dar cu utilizarea mijloacelor electronice de comunicare pentru a respecta
planul de continuitate la nivelul administrației publice locale;
►evident că în acest format am transmis, sub confirmare de primire, proiectele de hotărâri
și celelalte materiale de pe ordinea de zi. Mai mult decât atât, am constituit un grup de lucru pe
pagina WhatsApp Web format din consilierii locali, primar, directori ai instituțiilor publice din
subordinea consiliului local și funcționarii publici care au întocmit rapoartele de specialitate,
care a permis comunicarea facilă în avizarea proiectelor de hotărâri în cadrul comisiilor de
specialitate, urmând ca pe data de 26.03.2020, de ora 15, să le dezbatem și să le aprobăm
on-line, scop în care am transmis un model de exercitare a votului electronic individual pentru
fiecare hotărâre și celelalte materiale de pe ordinea de zi;
►fiind totuși o situație fără precedent în istoria post-decembristă a activității consiliului
local, s-ar fi putut pune oarecum în discuție problema legalității desfășurării ședinței și adoptării
hotărârilor în format electronic, fără prezența fizică a consilierilor locali la Casa de cultură-locul

desfășurării ședințelor în situații normale, pentru că în noul Cod administrativ se prevede timid
această situație (la un moment dat se vorbește de votul electronic) și deloc în Regulamentul
de organizare și funcționare a Consiliului Local aprobat prin Hotărârea nr.54/31.08.2016;
►cu toate acestea însă, am decis să mergem pe această linie după principiul că în situații
excepționale adoptăm măsuri de aceeași natură și iată că, ceea ce am anticipat la data
convocării consiliului local, anume că singura soluție este aceea de a organiza și desfășura
ședința în format electronic pentru a nu expune consilierii locali și invitații la pericolul
contaminării, s-a confirmat ulterior și de către Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, care, prin adresa nr.46408/23.03.2020, a adus la cunoștința autorităților
administrației publice locale necesitatea organizării și desfășurării ședințelor consiliului local în
format electronic, pe timpul situațiilor excepționale declarate/constatate de către autoritățile
abilitate, cum ar fi epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, acte de
terorism sau alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la data, ora și locul
convocării;
►după cum puteți consta, în cuprinsul acesteia se motivează necesitatea și se indică
temeiul legal al organizării ședinței în acest format, mai exact anumite articole din noul Cod
administrativ, dar în final se face totuși și recomandarea completării ca atare a regulamentului
de organizare și funcționare a consiliului local, recomandare pe care vă propun să o punem în
aplicare, în sensul de a promova și adopta o hotărâre tot în regim de urgență chiar în ședința
consiliului local din data de 26 martie 2020;
Vin și spun din nou că, mai bine o reglementare în plus și fără echivoc decât o stare de
incertitudine, iar noi vrem să profităm de această oportunitate pentru a pune în acord
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local cu unele prevederi din Codul
administrativ, deocamdată în ceea ce privește termenele și modul de convocare a consiliului
local în ședințe ordinare/extraordinare, urmând ca după alegerile locale sau după adoptarea
regulamentului-cadru de către Guvern să-l revizuim în totalitate.
Vă mulțumesc !
24.03.2020

…………………….

DOMNULUI PRIMAR ȘI CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI IANCA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178

Nr.12363/19.03.2020
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COMISIA LOCALĂ DE FOND
PRIMAPRIMA
C Ă T RFUNCIAR
E,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA

PROPUNERE
pentru completarea
PRIMĂRIA
ordinii de ziORAŞULUI
a ședinței ordinare
IANCA
din data de 26.03.2020.
Având în vedere adresa nr.4889/03.03.2020-Solicitarea de clarificare 7 a Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud-Est, potrivit căreia s-a intrat în etapa precontractuală și că trebuie
completată documentația cu anumite acte, printre care și hotărârile consiliului local pentru aprobarea
proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială
a comunităților defavorizate», precum și a noilor cheltuieli aferente, ca urmare a influențelor
O.U.G.nr.114/2018-cu modificările și completările ulterioare;
Vă rog să fiți de acord cu înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de
26.03.2020 și adoptarea în regim de urgență a următoarelor proiecte de hotărâri:
1.-Proiectul de hotărâre nr.40 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a influenței O.U.G. nr.114/2018,
pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului
Ianca, județul Brăila››, Componenta A a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru
revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate»;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2; raport: compartimentul de proiecte cu
finanțare nerambursabilă;
2.-Proiectul de hotărâre nr.41 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a influenței O.U.G. nr.114/2018,
pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul
Brăila››, Componenta B a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate»;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2; raport: compartimentul de proiecte cu
finanțare nerambursabilă;
3.-Proiectul de hotărâre nr.42 privind aprobarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului
Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», precum și a
cheltuielilor aferente;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2; raport: compartimentul de proiecte cu
finanțare nerambursabilă;
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178

Nr.12401/23.03.2020
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
C Ă T R E,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

PROPUNERE
pentru completarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.03.2020.
Având în vedere:
►dispozițiile art.V din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.29/21.03.2020 privind
unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, potrivit cărora s-a prorogat până la data de 30
iunie inclusiv termenul prevăzut la art.462, art.467 şi la art.472 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata primei rate a impozitului
pe clădiri, teren și mijloace de transport, precum și pentru acordarea bonificaţiei de până la
10% în cazul plății cu anticipaţie a întregului impozit pe clădiri, teren și mijloace de transport
datorat bugetului local pe anul în curs;
► dispozițiile art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.32/25.04.2019 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, potrivit cărora bonificația de 10% se acordă
pentru plata până la data de 31 martie 2020 a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de
transport datorat pentru întregul an de către persoanele fizice și persoanele juridice, fapt ce
reclamă punerea în acord cu noile prevederi legale în domeniu;
Vă rog să fiți de acord cu înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de
26.03.2020 și adoptarea în regim de urgență a Proiectul de hotărâre nr.43 pentru
modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.32/25.04.2019 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pentru anul în curs, în scopul menținerii până la data de 30 iunie
2020 a bonificației de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren și mijloace
de transport;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.2 și 3; raport: secretar general;
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
C Ă T R E,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
PROPUNERE

pentru completarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.03.2020.
Având în vedere adresa nr.46408/23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării
și Administrației, prin care se aduce la cunoștința autorităților administrației publice locale
necesitatea organizării și desfășurării ședințelor consiliului local în format electronic, pe timpul
situațiilor excepționale declarate/constatate de către autoritățile abilitate, cum ar fi epidemiile,
pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, acte de terorism sau alte situații care
fac imposibilă prezența consilierilor locali la data, ora și locul convocării, dar și cu
recomandarea completării ca atare a Regulamentului de organizare și funcționare a
consiliului local;
Vă rog să fiți de acord cu înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de
26.03.2020 și adoptarea în regim de urgență a Proiectului de hotărâre nr.44 pentru
modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local
al Orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.54/31.08.2016;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: secretar general;
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

