
 

 

 

 

 
 

 

  
 
                                                            D I S P O Z I Ţ I A   Nr.483 
                                                            din 15 noiembrie 2021 
 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară la data de 25 noiembrie 2021. 
  
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 

      În conformitate cu: 

      ►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/17.12.2020; 

      ►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) din 
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                                                                    D I S P U N E : 
 
      Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 25 noiembrie 
2021, ora 1500, care  se va organiza la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali, cu portul 
obligatoriu al măștii sanitare de protecție și cu păstrarea distanței sociale la intrarea și ocuparea locurilor 
în sală, având următorul proiect al ordinii de zi: 

      1.-Proiect de hotărâre nr.64 privind actualizarea devizului de lucrări pentru împădurirea suprafeței 
de 2,10 ha din u.a.50E-Rubla, aparținând fondului forestier al orașului Ianca administrat de consiliul 
local; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil; 

      2.-Proiect de hotărâre nr.65 privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2021; 
      - iniţiator: primar; aviz:comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar contabil; 

      3.-Diverse. 

      Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele de specialitate și 
celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin 
aplicația https://web.whatsapp.com. 

      Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra 
proiectelor de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 22.11.2021, ora 1600. 

      Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de 
hotărâri înscrise pe ordinea de zi, până la data de 23 noiembrie 2021-ora 1500. 

      Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali 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 
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                                                             P R O I E C T  
                                                   H O T Ă R Â R E A  Nr.61 
                                                     din 21 octombrie 2021 

 
privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2021 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 
21 octombrie 2021; 
      Având în vedere: 

      ►adresa nr.32789/15.09.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, 
potrivit căreia  sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetului local pe anul în curs se diminuează cu 144 mii lei, ca urmare a prevederilor 
O.U.G.nr.97/2021 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, iar cele din estimarea 
cotei de 63% din impozitul pe venit se majorează cu 489 mii lei, rezultând astfel o influență 
pozitivă asupra bugetului local în sumă de 345 mii lei;      

      ►adresa nr.4371/13.07.2021 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul 
Ianca, prin care se solicită alocarea sumei de 23 mii lei de la bugetul local pentru finalizarea 
lucrărilor la obiectivul de investiții «Reabilitare și dotare săli de clasă», ca urmare a aplicării 
prevederilor O.G.nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform 
cărora pentru obiectivele de investiţii, finanţate integral sau parţial din fondurile publice, preţul 
contractelor de achiziţie publică aflate în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanţei, se 
ajustează prin actualizarea preţurilor aferente materialelor;  

      ►adresa nr.3179/29.09.2021 a Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, 
prin care se solicită rectificarea bugetului unității de învățământ, în primul rând ca urmare a 
încheierii unui contract de sponsorizare pentru dotarea laboratorului de practică școlară, cu 
specializarea „operator sonde”; 

      ►adresa nr.197/01.10.2021 a Unității de Asistență Medico-Socială din subordinea 
Consiliului Local, prin care se solicită rectificarea bugetului ca urmare a alocării sumei de 50 
mii lei de la bugetul local pentru construirea unui gard nou la intrarea în incinta unității, precum 
și ca urmare a unei donații de 500 lei; 

      ►adresa nr.34350/11.10.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, 
potrivit căreia orașului Ianca i s-a repartizat suma de 100 mii lei în baza H.G.nr.1088/2021 
privind alocarea unei sume din Fondul  de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,  prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2021,  pentru unele unităţi administrativ-teritoriale; 

      ►dispozițiile art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil cu 
detaliile/soluțiile de rectificare bugetară, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate 
nr.2 din cadrul consiliului local; 
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      În temeiul prevederilor art.129 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; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.27/15.04.2021, cu modificările ulterioare, se rectifică după cum urmează: 

      a)-se majorează cu suma de 489.000 lei veniturile din capitolul 04, subcapitolul 04.02.01 
- cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv se diminuează cu suma de 144.000 lei 
veniturile din  capitolul 04, subcapitolul 04.02.04 - sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 

      b)-se majorează cu suma totală de 345.000 lei cheltuielile din următoarele capitole 
bugetare: 

      b^1-cu suma de 17.000 lei cheltuielile din capitolul 68.02, subcapitolul 68.02.05, titlul 20, 
articolul 20.13-asigurări și asistență socială, cheltuieli cu pregătirea profesională; 

      b^2-cu suma de 165.000 lei cheltuielile la secțiunea de dezvoltare din capitolul 67.02, 
subcapitolul 67.02.03, paragraful 67.02.03.07, titlul 20, art.20.05, alin.20.05.30-cultură, 
recreere și religie, cămine culturale, pentru dotarea Căminului Cultural din satul Plopu cu 
bunuri de natura obiectelor de inventar; 

      b^3-cu suma de 35.000 lei cheltuielile la secțiunea de dezvoltare din capitolul 67.02, 
subcapitolul 67.02.03, paragraful 67.02.03.07, titlul 71, art.71.01, alin.71.01.30-cultură, 
recreere și religie, cămine culturale, pentru dotarea Căminului Cultural din satul Plopu cu 
bunuri de natura mijloacelor fixe. 

      b^4-cu suma de 23.000 lei cheltuielile din capitolul 65.02, subcapitolul 65.02.04, 
paragraful 65.02.04.02, titlul 71, articolul 71.01, alineatul 71.01.30-învățământ, pentru 
cheltuieli de capital; 

      b^5-cu suma de 15.000 lei cheltuielile din capitolul 51.02, subcapitolul 51.02.01, 
paragraful 51.02.01.03, titlul 20, articolul 20.13-autorități publice și acțiuni, cheltuieli cu 
pregătirea profesională; 

      b^6-cu suma de 50.000 lei cheltuielile din capitolul 68.02.12, titlul 51, articolul 51.01, 
alineatul 51.01.39-asigurări și asistență socială, transferuri pentru finanțarea unităților de 
asistență medico-socială; 

      b^7-cu suma de 40.000 lei cheltuielile din capitolul 67.02, subcapitolul 67.02.06, titlul 59, 
articolul 59.12- pentru finanțarea cultelor; 

      c)-veniturile din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale se majorează cu suma de 100.000 lei, în capitolul 11.02-subcapitol 11.02.06, 
iar cu aceeași sumă se majorează cheltuielile din capitolul 70.02, subcapitolul 70.50.02, titlul 
70.50.02.20, articolul 70.50.02.20.01, alineatul 70.02.50.20.01.09, alte servicii în domeniile 
locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale -  pentru întreținere și funcționare, respectiv 
pentru achiziționarea de corpuri pentru iluminatul public stradal. 

      Art.2.-(1) Bugetul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» pe anul în curs, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021-cu modificările ulterioare, se majorează cu 
suma de 23.000 lei, repartizată în titlul XIII-active nefinanciare, art.71.01, alin.71.01.30-alte 
active fixe. 
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      (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător valoarea 
obiectivului de investiții «Reabilitare și dotare săli de clasă Liceul Teoretic Constantin 
Angelescu», prevăzut la pct.11 din Programul principalelor lucrări publice-Anexa nr.3 la 
H.C.L.nr.27/15.04.2021. 

      (3) Bugetul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» pe anul în curs, rectificat potrivit 
alin.(1), este prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

      Art.3.-(1) Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul în curs, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021, se rectifică după cum urmează: 

      a)-se majorează cu suma de 42.500 lei veniturile din capitolul 65 - 21.E.37.10.01- donații 
și sponsorizări; 

      b)-se diminuează cu suma de 17.560 lei cheltuielile din capitolul 65.04.02.20.05.30 - alte 
obiecte de inventar; 

      c)-se majorează cu suma de 60.060 lei cheltuielile de capital din 65.04.02.71.01.30-alte 
active fixe, în vederea achiziționării unor bunuri de natura mijloacelor fixe. 

      (2) Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul în curs, rectificat potrivit 
alin.(1), este prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

      Art.4.-(1) Bugetul Unității de Asistență Medico-Socială pe anul în curs, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.29/15.04.2021, se rectifică după cum urmează: 

      a)-se majorează cu suma de 50.000 lei veniturile din transferuri/subvenții de la bugetul 
local, alineatul 43.10.09 și cu aceeași sumă cheltuielile din titlul II-bunuri și servicii, alineatul 
20.02-reparații curente; 

      b)-se majorează cu suma de 500 lei veniturile din donații sponsorizări, alineatul 37.10.01 
și cu aceeași sumă cheltuielile din titlul II-bunuri și servicii, alineatul 20.03.01-hrană pentru 
persoanele asistate; 

      (2) Bugetul Unității de Asistență Medico-Socială pe anul în curs, rectificat potrivit alin.(1), 
este prevăzut în anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 

      Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și 
ordonatorii terțiari de credite, prin serviciile de specialitate din subordine.       

      Art.6.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă 
autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din 
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
  INIȚIAT DE PRIMAR,                                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                 p. SECRETAR GENERAL 
                                                                                                        
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                 Dorina PREDESCU 
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                                            REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 
2021; 

 

      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 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 concret, față de cele prezentate în referatul de aprobare a acestui proiect de hotărâre, 
supus dezbaterii în ședința Consiliului local din data de 14.10.2021, dar care nu a întrunit 
numărul de voturi necesar aprobării, au mai intervenit următoarele modificări și completări: 

      1.-prin adresa nr.34350/11.10.2021, înregistrată la instituția noastră sub nr.18914/ 
15.10.2021, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila ne-a informat că orașului 
Ianca i s-a alocat suma de 100 mii lei, în baza H.G.nr.1088/2021 privind alocarea unei sume 
din Fondul  de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, cu obligația de a prezenta în termen de 5 
zile bugetul local rectificat cu repartizarea acestei sume pe capitolele de venituri și cheltuieli;  

      2.-suma de 200.000 lei alocată pentru dotarea Căminului cultural din satul Plopu, am 
defalcat-o acum pe două titluri distincte în cadrul aceluiași capitol, anume pentru dotări cu 
bunuri de natura obiectelor de inventar, respectiv pentru dotări cu bunuri de natura mijloacelor 
fixe, astfel: 

      a-suma de 165.000 lei pentru cheltuielile la secțiunea de dezvoltare din capitolul 67.02, 
subcapitolul 67.02.03, paragraful 67.02.03.07, titlul 20, art.20.05, alin.20.05.30-cultură, 
recreere și religie, cămine culturale, în vederea dotării Căminului Cultural din satul Plopu cu 
bunuri de natura obiectelor de inventar; 

      b-suma de 35.000 lei pentru cheltuielile la secțiunea de dezvoltare din capitolul 67.02, 
subcapitolul 67.02.03, paragraful 67.02.03.07, titlul 71, art.71.01, alin.71.01.30-cultură, 
recreere și religie, cămine culturale, în vederea dotării Căminului Cultural din satul Plopu cu 
bunuri de natura mijloacelor fixe. 

      În rest, așa cum spuneam, rămân valabile celelalte motivații pentru rectificarea bugetului 
centralizat al orașului Ianca, prezentate în referatul anterior, anume: 
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      -acceptarea influențelor negative și pozitive asupra bugetului local potrivit adresei 
nr.32789/15.09.2021 a Administraţiei Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, ca urmare a 
aplicării prevederilor O.U.G.nr.97/2021 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, 
care în final conduc la o creștere a veniturilor bugetare cu suma de 345 mii lei; 

      -alocarea sumei de 23 mii lei de la bugetul local pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiții «Reabilitare și dotare săli de clasă», sumă solicitată de Liceul Teoretic 
«Constantin Angelescu» prin adresa nr.4371/13.07.2021, ca urmare a aplicării prevederilor 
O.G.nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform cărora pentru 
obiectivele de investiţii, finanţate integral sau parţial din fondurile publice, preţul contractelor 
de achiziţie publică aflate în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanţei, se ajustează prin 
actualizarea preţurilor aferente materialelor;  

      -alocarea sumei de 50 mii lei de la bugetul local pentru construirea/renovarea gardului de 
la intrarea în incinta Unității de Asistență Medico-Socială din subordinea Consiliului Local, 
sumă solicitată prin adresa nr.197/01.10.2021; 

      -în fine, chiar dacă nu s-a solicitat alocarea vreunei sume de la bugetul local, Liceul 
Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› ne-a informat prin adresa nr.3179/29.09.2021 că a încheiat 
un contract de sponsorizare cu OMV Petrom pentru suma de 42.500 lei, în vederea dotării 
laboratorului de practică școlară, cu specializarea „operator sonde”, solicitând însă în același  
scop redistribuirea unei sume în cadrul capitolului de cheltuieli. 

      Să sperăm că de această dată vor fi convingătoare motivațiile/necesitățile de rectificare 
a bugetului centralizat al orașului și că va fi adoptată hotărârea în forma prezentată. 
                                                            
 
           
                                                        Vă mulţumesc ! 
 
 
                                                           P R I M A R 

 

                                                   Fănel George CHIRIŢĂ 
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                                                            P R O I E C T  
                                                 H O T Ă R Â R E A   Nr.62 

din 5 noiembrie 2021 
 

privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
noiembrie 2021 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data 
de 5 noiembrie 2021; 

      Având în vedere: 

      ►dispoziţiile art.123 şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/ 
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea Regula-
mentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, potrivit cărora 
președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică; 

      ►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 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;  
 
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Domnul consilier local Dănuț PISICĂ este ales președinte de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Ianca pentru luna noiembrie 2021, care va semna hotărârile adoptate în 
această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte documente legate 
de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului președinte de ședință. 

      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și 
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și art.139 
alin.(1) și alin.(5) lit.c) 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 
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                                             REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă - Primarul Oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 

proiectului de hotărâre privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al 

orașului Ianca pentru luna noiembrie 2021 

 
      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 avize și consiliului local 

să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat. 

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

      Potrivit prevederilor art.123 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, după declararea ca legal constituit consiliul local alege dintre membrii 

săi un preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului 

şi semnează hotărârile adoptate de acesta; 

      La prima ședință de lucru de după constituire am prezentat pe larg modalitatea de alegere și 

schimbare din funcţie a președintelui de şedinţă, precum și atribuţiile principale ale acestuia;  

      De asemenea, potrivit art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, s-a stabilit ca 

președintele de ședință să se aleagă lunar, în ordine alfabetică. 

      Așadar, pentru respectarea celor două principii (alegerea lunară și alegerea în ordinea 

alfabetică), urmează ca domnul consilier Dănuț PISICĂ să fie ales președinte de ședință pentru 

luna noiembrie 2021.  

                                                        
                                                         Vă mulţumesc ! 

 
                                                            P R I M A R 
 
 
                                                    Fănel George CHIRIŢĂ 

 R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

P R I M A R 



 

 

 

 
 
 
                                                                       P R O I E C T  
                                                       H O T Ă R Â R E A  Nr.63 
                                                          din 5 noiembrie 2021 
 
privind: desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu, 
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de 
stat din orașul Ianca 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 5 
noiembrie 2021; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.11315-2/29.10.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Brăila, prin care se solicită 
desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu, pentru 
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 
din orașul Ianca, în termen de 10 zile de la data primirii adresei; 
      ►dispozițiile art.5-pct.II-lit.c) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului 
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr.4597/2021, cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit cărora consiliul local are dreptul să desemneze câte un reprezentant în comisia 
de evaluare a probei de interviu, la fiecare unitate de învățământ;           
      ►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), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.a), 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; 
 
                                                               H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Se desemnează ca reprezentant al Consiliului local al orașului Ianca în comisia de evaluare 
a probei de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în cadrul Liceului Teoretic 
«Constantin Angelescu», domnul/doamna consilier local__________________________________. 
      Art.2.-Se desemnează ca reprezentant al Consiliului local al orașului Ianca în comisia de evaluare 
a probei de interviu, pentru ocuparea funcției de director în cadrul Liceului Tehnologic «Nicolae 
Oncescu», domnul/doamna consilier local__________________________________. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor interesate 
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(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 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 
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                                           REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia 
de evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul 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, 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 adresa nr.11315-2/29.10.2021, Inspectoratul Școlar Județean Brăila ne-a solicitat 
desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu, 
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din orașul Ianca, în termen de 10 zile de la data primirii adresei; 

      Potrivit dispozițiilor art.5-pct.II-lit.c) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr.4597/2021, 
cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are dreptul să desemneze câte un 
reprezentant în comisia de evaluare a probei de interviu, la fiecare unitate de învățământ;    

      În cazul în care, în termen de 10 zile de la data solicitării, consiliul local nu-şi desemnează 
reprezentantul/reprezentanții, atunci membru de drept al comisiei de evaluare a interviului 
devine cadrul didactic desemnat ca membru supleant de către consiliul profesoral al unităţii 
de învăţământ. De aici și necesitatea convocării ședinței extraordinare a consiliului local;     

      Prin urmare, vă rog să desemnați un reprezentant al dumneavoastră pentru Liceul 
Teoretic «Constantin Angelescu» și un reprezentant pentru Liceul Tehnologic «Nicolae 
Oncescu». 
                                                            
                                                         Vă mulţumesc ! 
 
                                                           P R I M A R 

 

                                                   Fănel George CHIRIŢĂ 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

P R I M A R 



 

 

 

 

 
 
 
 

P R O I E C T  
H O T Ă R Â R E A   Nr.64 

din 25 noiembrie 2021 
 

privind: aprobarea devizului de lucrări actualizat la nivelul lunii octombrie 2021, pentru împădurirea suprafeței 
de 2,10 ha din u.a.50E-Rubla, aparținând fondului forestier al orașului Ianca administrat de consiliul local 
        
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 noiembrie 2021; 
      Având în vedere: 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.24/25.03.2021 privind aprobarea împăduririi unei suprafețe de 2,10 ha 
teren din fondul forestier aparținând domeniului public al orașului Ianca administrat de consiliul local, 
respectiv din u.a.50E-Rubla, precum și a devizului estimativ de lucrări aferent la nivelul lunii martie 2021; 
      ►adresa nr.5757/27.10.2021 a Ocolului Silvic Ianca, prin care s-a transmis spre aprobare devizul de 
lucrări actualizat la nivelul lunii octombrie 2021, pentru împădurirea suprafeței de 2,10 ha teren din fondul 
forestier aparținând domeniului public al orașului Ianca administrat de consiliul local, respectiv din u.a.50E-
Rubla care a fost exploatată prin tăieri rase de substituire în anul 2019; 
      ►prevederile Contractului de administrare nr.2620/1/08.05.2017 și a legislației în domeniu, potrivit 
cărora Ocolul Silvic Ianca este împuternicit să efectueze lucrările de întreținere, pază și administrare a 
pădurilor aflate în proprietatea orașului Ianca, conform amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-
2024, inclusiv operațiunile de regenerare/împădurire a suprafețelor defrișate din fondul forestier;  
      ►dispoziţiile art.10, art.12 şi art.17 alin.(2) lit.c) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora proprietarii de păduri au obligația să realizeze lucrările 
de regenerare a pădurii și de îngrijire a arboretului cu ocoale silvice sau cu persoane juridice atestate în 
condițiile legii;  
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar-contabil, precum şi avizul favorabil al 
comisiei de specialitate 2 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și c) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.a) 
și g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 
                                                                  H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Se aprobă Devizul de lucrări nr.5756/27.10.2021 pentru împădurirea suprafeței de 2,10 ha teren 
din fondul forestier aparținând domeniului public al orașului administrat de consiliul local, respectiv din 
u.a.50E-Rubla, actualizat la nivelul lunii octombrie 2021 în limita sumei de 43.835,91 lei-fără taxa pe valoarea 
adăugată, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca, prin 
serviciile de specialitate din subordine. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite și 
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       

 
  INIȚIAT DE PRIMAR,                                                                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                                            SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                       Alexandru STERIAN 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

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

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre privind: aprobarea devizului de lucrări actualizat la nivelul lunii octombrie 2021, pentru 
împădurirea suprafeței de 2,10 ha din u.a.50E - Rubla, aparținând fondului forestier al orașului Ianca 
administrat de consiliul local 

 
      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: 

 
      La data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr.24/25.03.2021 pentru aprobarea împăduririi unei suprafețe 
de 2,10 ha teren din fondul forestier aparținând domeniului public al orașului Ianca administrat de consiliul 
local, respectiv din u.a.50E-Rubla care a fost exploatată prin tăieri rase de substituire în anul 2019, s-a 
aprobat și un deviz estimativ de lucrări la nivelul lunii martie 2021, cu o valoare de 30.847,18 lei-fără TVA; 
      La acea dată am prezentat pe larg modalitatea în care am redobândit în proprietate suprafața totală de 
121,65 ha teren cu vegetație forestieră, pe care am deținut-o în anul 1949 pe raza U.A.T. Ianca, dar pentru 
că vechile amplasamente ale pădurilor au fost redate circuitului agricol în perioada cooperativizării, 
reconstituirea dreptului de proprietate s-a făcut în felul următor:  
      ►suprafaţa de 21,4703 ha pe raza oraşului Ianca, în zona podului rutier, pentru care s-a emis Titlul de 
proprietate nr.13121/20.11.2012;  
      ►suprafaţa de 88,0308 ha pe raza oraşului Însurăţei, zona Rubla, pentru care s-a emis Titlul de 
proprietate nr.13122/20.11.2012; 
      ►suprafaţa de 12,1489 ha pe raza comunei Mircea Vodă-satul Dedulești, zona râului Buzău, pentru 
care s-a emis Titlul de proprietate nr.13123/20.11.2012; 
      Ulterior, prin H.C.L.nr.99/28.12.2012, întreaga suprafață a fost trecută în domeniul public al orașului și în 
administrarea consiliului local, după care s-a încheiat cu Ocolul Silvic Ianca contractul de prestări servicii 
silvice pentru asigurarea pazei şi integrităţii fondului forestier, realizarea lucrărilor de regenerare a pădurii, a 
lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretului, a celor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi 
dăunătorilor pădurilor, precum și pentru evaluarea masei lemnoase si autorizarea spre exploatare; 
      În fine, în conformitate cu prevederile Legii nr.46/2008 privind Codul silvic, în anul 2015 am întocmit și 
aprobat Amenajamentul silvic al fondului forestier al orașului Ianca pentru perioada 2015-2024, în care sunt 
cuprinse toate lucrările care trebuie executate în cei 10 ani pentru întreținerea și exploatarea acestor păduri; 
      Pe aceste motivații și obligații a venit solicitarea Ocolului Silvic Ianca din adresa nr.5757/27.10.2021, 
anume de a se aproba devizul de lucrări actualizat la nivelul lunii octombrie 2021 pentru împădurirea 
suprafeței de 2,10 ha teren, deoarece în această perioadă au crescut substanțial costurile acestor lucrări; 
      Cu precizarea că serviciul financiar contabil a verificat și a constatat că valorile din noul deviz de lucrări 
au fost corect și justificat actualizate, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată. 
 
                                                              Vă mulţumesc ! 
 
                                                                 P R I M A R 
 
                                                         Fănel George CHIRIŢĂ 
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