
 

 

 

 

 
 

 

  
 
                                                             D I S P O Z I Ţ I A  Nr.206 
                                                                   din 18 aprilie 2022 
 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară la data de 28 aprilie 2022 
 
      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 la data de 28 aprilie 2022, ora 
1500, care se va organiza la sediul autorității deliberative, având următorul proiect al ordinii de zi: 

      1.-Proiect de hotărâre nr.30 privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata medie a inflației din 
anul fiscal anterior, calculată pe baza indicelui prețurilor de consum, aplicabile începând cu anul 2023; 
      -iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1, 2 și 3; raport: serviciul financiar-contabil;     

      2.-Proiect de hotărâre nr.31 privind atribuirea denumirii «Prof.Eugeniu Baltă» Școlii primare din satul 
Perișoru, aflată în structura Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul Ianca; 
      -iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 3; raport: serviciul de urbanism-cadastru; 

      3.-Proiect de hotărâre nr.32 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului local al orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/17.12.2020; 
      -iniţiator: consilier local Rădel Alexe; avize: comisiile de specialitate nr.1, 2 și 3; raport: secretar general; 

      4.-Diverse. 

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

      Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor 
de hotărâri la secretarul general, până la data de 25 aprilie 2022, ora 1200. 

      Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de hotărâri 
înscrise pe ordinea de zi, pe data de 26 aprilie 2022-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.30 

  din 28 aprilie 2022 
 
privind: indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata medie a inflației din anul fiscal anterior, calculată pe baza 
indicelui prețurilor de consum, aplicabile începând cu anul 2023 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 aprilie 2022; 
      Având în vedere: 

      ►dispoziţiile art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►rata medie a inflației din anul 2021 de 5,1%, calculată pe baza indicelui prețurilor de consum, actualizată 
și publicată pe site-ul Institutului Național de Statistică;  

      ►dispozițiile art. 16 alin.(2) și art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar-contabil şi avizele favorabile ale 
comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din cadrul consiliului local;  

      În temeiul prevederilor art.87 alin.(3), 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;    
 
                                                                    H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-(1) Impozitele şi taxele locale, precum și taxele speciale care constau într-o anumită sumă în lei sau 
care sunt stabilite pe baza unor anumite sume în lei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.39/2018, cu 
modificările și completările ulterioare, se indexează cu 5,1% și se aplică începând cu anul 2023. 

      a) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul pentru clădirile 
rezidenţiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la nivelul de 0,1%;  

      b) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul pentru clădirile 
nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la nivelul de 0,2%;    
      c) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul/taxa pentru 
clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la nivelul de 0,2%;    

      d) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul/taxa pentru 
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la nivelul de 1,3%;      

      e) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje și excavări, prevăzută la art.474 alin.(10) din Legea nr.227/ 
2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 26,14 lei/mp teren afectat la suprafața solului de foraje și 
excavări;  

      f) taxa  pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri 
şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice, prevăzută la art.474 alin.(14) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 11,76 lei pentru fiecare metru pătrat de 
suprafaţă ocupată de construcţie;  

      g) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de 
apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu, prevăzută la art.474 alin. 
(15) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 18,76 lei pentru fiecare racord; 
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      h) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, prevăzută la art. 474 alin. (16) 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 10,79 lei;  

      i) taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, prevăzută la art.475 alin.(1) din Legea nr.227/ 
2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 23,73 lei;  

      j) taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, 
în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, se stabilește astfel: 235 lei pentru 0-10 mp; 352 lei 
pentru 10,1-20 mp; 467 lei pentru 20,1-30 mp; 586 lei pentru 30,1- 500 mp; 703 lei pentru 500,1-600 mp; 820 
lei pentru 600,1-700 mp; 937 lei pentru 700,1-800 mp; 1.054 lei pentru 800,1-900 mp; 1.171 lei pentru suprafața 
mai mare de 900 mp; pentru celelalte activități taxa anuală de eliberare/vizare a autorizației de funcționare 
este de 94 lei; 

      k) cota prevăzută la art.477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (taxa pentru serviciile de 
reclamă şi publicitate), se stabileşte la nivelul de 3%;  

      l) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică, prevăzută la art.478 alin.(2) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte 
la nivelul de 39,94 lei/mp sau fracțiune de metru pătrat;  

      m) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte structuri de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate, prevăzută la art.478 alin.(2) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se 
stabileşte la nivelul de 28,05 lei/mp sau fracțiune de metru pătrat;  

      n) cota prevăzută la art.481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul în cazul 
unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea 
unui film, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă), se stabileşte la nivelul de 2%;  

      o) cota prevăzută la art.481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul în cazul 
oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.o), se stabileşte la nivelul de 5%;  

      p) taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă, prevăzută la art.486 alin.(4) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește la nivelul de 600 lei. 

      (2) Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum 
şi amenzile aplicabile începând cu anul 2023, actualizate cu indexarea de 5,1%,  sunt prevăzute în anexa nr.1. 

      Art.2.-Taxele speciale actualizate cu indexarea de 5,1% sunt prevăzute în anexa nr.2 și se aplică începând 
cu luna mai 2022. 

      Art.3.-Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice, precum și delimitarea zonelor 
în intravilan şi extravilan pentru determinarea impozitului pe teren, sunt prevăzute în anexele nr.3 și 4. 

      Art.4.-Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele 
de transport, până la data de 31 martie 2023, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice și persoanele 
juridice, se acordă o bonificaţie de 10%. 

      Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 

      Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul 
Oficial Local prin grija secretarului general. 

      Art.7.-Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      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 
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                                               REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre privind: indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflaţiei din anul fiscal anterior, aplicabile 
începând cu anul 2023 
 
      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 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: 

 
      Potrivit dispoziţiilor art.491 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în 
lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la 
data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior. Sumele 
astfel indexate se aplică în anul fiscal următor; 
      Conform Comunicatului de presă publicat pe site-ul Institutului Național de Statistică, rata medie a inflației 
în anul 2021 a fost de 5,1%, ceea ce impune o indexare obligatorie a impozitelor și taxelor locale pentru anul 
următor; 
      Alte noutăți față de taxele și impozitele locale stabilite pentru anul curent nu sunt, astfel că vom menține 
în continuare Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice, precum și delimitarea 
zonelor în intravilan şi extravilan pentru determinarea impozitului pe teren, aprobate potrivit anexelor nr.3 și 
4 la Hotărârea Consiliului Local nr.39/26.04.2018; 
      De asemenea, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului 
pe mijloacele de transport, până la data de 31 martie 2023, datorat pentru întregul an de către persoanele 
fizice și persoanele juridice, am propus în continuare acordarea bonificaţiei de 10%: 
      Având în vedere faptul că textul art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, este unul imperativ-adică obligă la indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata 
inflației din anul anterior, până la data de 30 aprilie a fiecărui an. 
      Dacă hotărârea consiliului local nu este adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea 
exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-
o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea 
unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, 
nivelurile maxime prevăzute de Codul fiscal, indexate potrivit prevederilor art.491 alin.(1) din acest act 
normativ. 
      Prin urmare, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea acestei hotărâri 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.31 

din 28 aprilie 2022 
 

privind: atribuirea denumirii «Prof.Eugeniu Baltă» Școlii primare din satul Perișoru, aflată în structura 
Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul Ianca 
        
      Consiliul Local al Oraşului Ianca, Judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 aprilie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.5530/26.10.2021 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», prin care se propune 
atribuirea denumirii «Prof.Eugeniu Baltă» Școlii primare din satul Perișoru, aflată în structura liceului, în 
cinstea și memoria reputatului profesor de matematică și director al școlii timp de 20 de ani; 
      ►referatul de aprobare al primarului și raportul serviciului de urbanism din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 
      ►avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul consiliului local;  
      ►dispoziţiile art.2 lit.d), art.3 alin.(1) şi art.5 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea 
sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.7 alin.(1) și art.13 din Regulamentul de funcţionare a comisiei de atribuire de 
denumiri, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.564/2008; 
      ►avizul favorabil nr.1/23.03.2022 al Comisiei județene de atribuire denumiri, fără obiecții, pentru 
atribuirea denumirii «Prof.Eugeniu Baltă» Școlii primare din satul Perișoru, aflată în structura Liceului 
Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul Ianca; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Se atribuie denumirea «Prof.Eugeniu Baltă» Școlii primare din satul Perișoru, aflată în 
structura Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», imobil aparținând domeniului public al orașului 
Ianca.    
      Art.2.-Prin grija directorului Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», se va confecționa şi amplasa 
panoul publicitar cu denumirea atribuită potrivit art.1, la intrarea principală a clădirii Școlii primare din 
satul Perișoru. 
      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) lit.g) 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 

Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

                                             REFERAT DE APROBARE 
 

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre privind: atribuirea denumirii «Prof.Eugeniu Baltă» Școlii primare din satul Perișoru, aflată 
în structura Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» 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 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 și oportunitatea promovării acestei hotărâri, o argumentez în felul următor: 
      Prin adresa nr.5530/26.10.2021, conducerea Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» ne-a 
transmis propunerea de  atribuire a denumirii «Prof.Eugeniu Baltă» Școlii primare din satul Perișoru, 
aflată în structura liceului, în cinstea și memoria reputatului profesor de matematică și director al școlii 
timp de 20 de ani; 
      Așa după cum v-am informat la o hotărâre similară, adoptată anul trecut pentru atribuirea denumirii 
Stadionului din satul Plopu, procedura este oarecum simplă, fiind reglementată de Ordonanța Guvernului 
nr.63/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr.48/2003, unde se arată, printre altele, că: 
      ►proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume 
ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, 
vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia județeană de atribuire 
denumiri; 
      ►solicitarea avizului comisiei județene de atribuire de denumiri este obligatorie; avizul are caracter 
consultativ şi se emite în termen de cel mult 60 de zile de la data solicitării; în cazul în care avizul comisiei 
nu este emis în termenul de 60 de zile, consiliul local poate adopta hotărârea de atribuire sau schimbare 
de denumire şi în lipsa acestuia;  
      ►hotărârile consiliilor locale adoptate fără solicitarea avizului comisiei județene de atribuire de 
denumiri sunt nule de drept; nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ, la 
sesizarea prefectului sau a oricărei persoane interesate. 
     Prin adresa nr.10796/27.01.2022 am solicitat acest aviz favorabil, care ne-a fost comunicat prin 
adresa nr.1907/23.03.2022 a Instituției Prefectului, astfel că din acest moment sunt întrunite toate 
condițiile pentru adoptarea acestei hotărâri. 
      Revenind la propunerea de față, consider că motivațiile din adresa nr.5530/26.10.2021 a Liceului 
Teoretic «Constantin Angelescu» sunt convingătoare și le susțin, astfel că 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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P R O I E C T  
H O T Ă R Â R E A  Nr.32 

din 28 aprilie 2022 
 

privind: modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
local al orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/17.12.2020 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 28 aprilie 
2022;  

      Având în vedere: 

      ►referatul de aprobare al consilierului local Rădel Alexe, potrivit căruia sunt foarte mulți 
cetățeni care doresc să urmărească pe internet şedinţele consiliului local, independent de 
existența pandemiei sau a altor situații care împiedică prezența lor în sală, scop în care trebuie 
modificat/completat regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, pentru a stabili 
modalitatea de transmitere on-line a acestor ședințe; 

      ►dispoziţiile art.129 alin.(3) lit.a) și art.138 alin.(2) lit.c) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►raportul secretarului general şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 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; 

 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.I.- Regulamentul de organizare  şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat 
prin Hotărârea nr.96/17.12.2020, se modifică și se completează după cum urmează: 

      1.-La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

      (1) Şedinţele consiliului local sunt publice. Caracterul public al şedinţelor consiliului 
local este dat de:  
      a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele- verbale ale şedinţelor 
consiliului local;  
      b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile 
consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora. 

      2.-La articolul 28, după alineatul (1) se introduc șapte noi alineate, alineatele (1^1)-(1^7), cu 
următorul cuprins:  

      (1^1)-Pentru a asigura caracterul public al ședințelor consiliului local, atât ședințele 
desfășurate cu prezența fizică a consilierilor locali, cât și cele desfășurate în format 
electronic, vor fi transmise în direct pe pagina de Facebook a instituției. 
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      (1^2)-Ședințele consiliului local vor fi înregistrate audio-video cu aparatura din dotarea 
instituției, iar materialul va fi predat spre arhivare secretarului general, fără a fi postat în 
spațiul virtual, fiind utilizat doar ca sursă de documentare cu privire la autenticitatea 
procesului verbal, a luărilor de cuvânt, a problemelor dezbătute și opiniilor exprimate, 
precum cu privire la hotărârile adoptate în ședința respectivă. 

      (1^3)-Transmiterea în direct audio-video se realizează de către persoana desemnată 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ianca. 

      (1^4)-La începutul fiecărei ședințe, președintele va informa că ședința consiliului local 
va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook a instituției/va fi înregistrată audio-video 
și că este necesar ca, pentru asigurarea unei bune calități a transmisiei/înregistrării, 
exprimările să fie clare, iar conversațiile simultane sa fie evitate. 

      (1^5)-În cazul apariției unor deficiențe de transmitere/funcționare a sistemului de 
înregistrare audio-video, înainte de începerea ședinței, persoana desemnată să realizeze 
transmisia/înregistrarea va înștiința de îndată președintele de ședință și participanții. 

      (1^6)-Ședințele consiliului local desfășurate cu ușile închise nu vor fi transmise în direct 
pe pagina de Facebook a instituției, fiind doar înregistrare audio-video.  

      (1^7)-Transmisia în direct pe pagina de Facebook a instituției, precum și înregistrarea 
audio-video a ședințelor Consiliului Local, în alte condiții și de către o altă persoană decât 
cea desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, sunt interzise, cu 
excepția reprezentaților mass-media. 

      Art.II.-Primarul orașului Ianca se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, 
scop în care va asigura dotarea tehnică necesară și va desemna persoana din cadrul aparatului 
propriu care să transmită în direct pe pagina de Facebook a instituției, respectiv să înregistreze 
audio-video ședințele consiliului local. 

      Art.III.-Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al orașului Ianca aprobat 
prin Hotărârea nr.96/17.12.2020, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se 
va republica cu renumerotarea alineatelor  de la art.28. 

      Art.IV.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet, la secțiunea 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 CONSILIER LOCAL,                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                         SECRETAR GENERAL 
 
               Rădel  ALEXE                                                                    Alexandru STERIAN 
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                                             REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul, Rădel Alexe – consilier local în cadrul Consiliului local al orașului Ianca, în 
calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind: modificarea și completarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al orașului Ianca, 
aprobat prin Hotărârea nr.96/17.12.2020 

 
 

      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 comisiilor de specialitate să 
avizeze favorabil şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 
fundamentată prin prezentul referat. 

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

      În perioada pandemiei Sars Cov 2, cetățenii care erau interesați să participe la ședințele 
consiliului local au fost lipsiți de această posibilitate, din cauza restricțiilor bine știute impuse 
în cei doi ani. 

      Chiar dacă pandemia a luat sfârșit, spațiul restrâns în care se desfășoară acum ședințele 
consiliului local, iarăși nu poate permite participarea cetățenilor la aceste ședințe. Tot aici mai 
putem vorbi și de timpul irosit cu deplasarea cetățenilor la locul desfășurării ședințelor, când 
foarte simplu le pot urmări într-un spațiu mai comod de acasă. 

      Prin urmare, această inițiativă constituie un răspuns la solicitarea cetățenilor din cadrul 
U.A.T. Ianca de a urmări în direct, pe internet, ședințele consiliului local. 

      În plus față de aceste motivații, mai trebuie să invocăm și necesitatea asigurării la un nivel 
superior a transparenței decizionale, o obligație prevăzută de legea specială. 

      În fine, înregistrarea acestor ședințe înlesnește întocmirea proceselor verbale, redarea 
cu fidelitate a luărilor de cuvânt, a problemelor dezbătute și opiniilor exprimate, precum cu 
privire la hotărârile adoptate în ședința respectivă. 

      Așadar, consider că sunt suficiente argumente care să determine modificarea și 
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al orașului Ianca, 
în scopul transmiterii în direct a ședințelor noastre. 

                                                          Vă mulţumesc ! 
 

                                                      CONSILIER LOCAL, 
 

                                                           Rădel ALEXE 
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                                                 R A P O R T 
 
      Subsemnatul, Alexandru STERIAN – secretarul general al orașului Ianca, față de proiectul de 
hotărâre privind: modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului local al orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/17.12.2020, inițiat de domnul 
Rădel ALEXE-consilier local, supun atenției următoarele: 
 
      La art.138 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, se reglementează modul de desfășurare a ședințelor consiliului local, prevederi preluate 
și în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al orașului Ianca, iar în primele 
două alineate ale acestui articol se vorbește de caracterul public al ședințelor, astfel: 

      „(1) Şedinţele consiliului local sunt publice. 
      (2) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de: 
      a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele - verbale ale şedinţelor 
consiliului local; 
      b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile 
consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora; 
      c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-
teritorială respectivă de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe 

internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.” 

      Prin urmare, este asigurată baza legală pentru transmiterea ședințelor în spațiul virtual, respectiv 
în direct pe pagina de Facebook a instituției, sau pentru a fi înregistrate audio-video în vederea 
arhivării lor sau postării în aceeași aplicație. 

      Totuși, mai trebuie stabilite condițiile și detaliile tehnice, inclusiv dotarea cu aparatura necesară 
realizării acestor activități, care să fie inserate în Regulamentul de organizare  şi funcţionare a 
Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/17.12.2020. 

      Inițiativa este de apreciat, pentru că sigur va crește atenția participanților, responsabilitatea și 
claritatea intervențiilor, sobrietatea ședințelor în general, sigur vor fi eliminate momentele mai puțin 
plăcute, inevitabile uneori, dar care nu trebuie să se regăsească în aceste ședințe. 

      Nu în ultimul rând, dar la fel de important, trebuie să reținem că înregistrarea audio-video a 
acestor ședințe va fi extrem de utilă ca sursă de documentare cu privire la autenticitatea procesului 
verbal, a luărilor de cuvânt, a problemelor dezbătute și opiniilor exprimate, precum cu privire la 
hotărârile adoptate în ședința respectivă. 

 

                                                            Vă mulţumesc ! 
 

                                                      SECRETAR GENERAL, 
 

                                                       Alexandru STERIAN 
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