
D I S P O Z I Ţ I A Nr.9
din 15 ianuarie 2021

privind: convocarea de îndată a Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de
18 ianuarie 2021.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
►adresa nr.19168/02.12.2020 a Instituției Prefectului Brăila, privind posibilitatea înființării unui

centru de vaccinare anti Covid-19 în orașul Ianca;
►inspecția efectuată în data de 14.01.2021 la Sala de sport din cadrul Campusului Școlar

«Nicolae Oncescu»,  de către reprezentanții Instituției Prefectului, Inspectoratului pentru Situații de
Urgență și Direcției de Sănătate  Publică din județul Brăila, inspecție finalizată cu concluzia că locația
îndeplinește condițiile pentru a fi autorizată ca Centru de vaccinare anti Covid-19 în orașul Ianca;

►dispozițiile art.23 alin.(1) lit.a), alin.(2) și alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/17.12.2020;

În conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.a), coroborate cu prevederile art.134 alin.(1) lit.a)
şi alin.(4) 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 de îndată Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de
18 ianuarie 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 următoarea ordine de zi:

1.-Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației Sălii de sport din cadrul
Campusului Școlar «Nicolae Oncescu», în vederea înființării unui Centru de vaccinare anti Covid-19
în orașul Ianca;

-iniţiator: primar; -raport: șef S.V.S.U.; -aviz: comisia de specialitate nr.1
Art.2.-Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare și raportul compartimentului de specialitate vor

fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică și în aplicația https://web.whatsapp.com.
Art.3.-Comisia de specialitate este convocată pentru avizarea proiectului de hotărâre înscris pe

ordinea de zi, pe data de 18 ianuarie 2021-ora 1430 la Casa de cultură.
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

R O M Â N I A
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA

P R I M A R

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



P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A Nr.1

din 18 ianuarie 2021

privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna
ianuarie 2021.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 18 ianuarie 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

Regulamentului 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.-Doamna consilier local Mirela CAZACU este aleasă președinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna ianuarie 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

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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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: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al
orașului Ianca pentru luna ianuarie 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, soluție care tinde să devină o
cutumă locală.

Așadar, pentru respectarea celor două principii (alegerea lunară și alegerea în ordinea
alfabetică), urmează ca doamna consilier Mirela CAZACU să fie aleasă președinte de ședință
pentru luna ianuarie 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.2

din 18 ianuarie 2021

privind: schimbarea temporară a destinației Sălii de sport din cadrul Campusului Școlar «Nicolae
Oncescu», în vederea înființării unui Centru de vaccinare împotriva Covid-19 în orașul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18
ianuarie 2021;

Având în vedere:
►adresa nr.19168/02.12.2020 a Instituției Prefectului Brăila, privind posibilitatea înființării

unui Centru de vaccinare împotriva Covid-19 în orașul Ianca, la care s-a răspuns cu propunerea
de a se înființa acest Centru în Sala de sport din cadrul Campusului Școlar «Nicolae Oncescu»,
aflată în administrarea directă a Consiliului Local și ca atare nu mai necesită avizul conform al
Ministerului Educației pentru schimbarea destinației acesteia, deoarece nu face parte din baza
materială a învățământului;

►Nota de control nr.153282/3158/12.12.2020 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență,
«Dunărea» al Județului Brăila, încheiată în urma inspecției la clădirea propusă ca viitor centru
de vaccinare, potrivit căreia locația deține autorizație de securitate la incendiu și că nu au fost
constatate deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor;

►inspecția comună efectuată/reluată în data de 14.01.2021 la Sala de sport din cadrul
Campusului Școlar «Nicolae Oncescu» de către  reprezentanții Instituției Prefectului,
Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Direcției de Sănătate  Publică din județul Brăila,
inspecție finalizată cu concluzia că imobilul propus îndeplinește condițiile de siguranță pentru a
fi autorizat ca Centru de vaccinare împotriva Covid-19 în orașul Ianca, urmând a fi avizat/
autorizat ca atare de către autoritățile abilitate, după adoptarea hotărârii consiliului local;

►dispoziţiile art.2 din H.G.nr.1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva
Covid-19 în România, coroborate cu prevederile cap. II, pct.1.1 din Normele privind autorizarea,
organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva Covid-19 aprobate prin Ordinul
comun nr.2.171/181/M.223/4.380/2020 al Ministrului Sănătăţii, Ministrului Afacerilor Interne,
Ministrului Apărării Naţionale și Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
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►dispoziţiile art.1-6 din O.U.G.nr.3/15.01.2021, privind unele măsuri pentru recrutarea şi
plata personalului implicat în procesul  de vaccinare împotriva Covid-19 şi stabilirea unor măsuri
în domeniul sănătăţii;

►referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului voluntar pentru situații de
urgență și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 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 şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă schimbarea temporară a destinației Sălii de sport din cadrul Campusului
Școlar «Nicolae Oncescu», în vederea înființării unui Centru de vaccinare împotriva Covid-19 în
orașul Ianca.

(2) Imobilul prevăzut la alin.(1) aparține domeniului public al orașului Ianca, aflat în
administrarea directă a Consiliului Local, fiind înscris în Cartea Funciară Nr.74004 cu adresa:
Orașul Ianca, Str.Calea Brăilei nr.13, Cvartal 20, Parcela 908 și identificat prin Planul de
încadrare în zonă, ca parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Fondurile necesare organizării şi funcţionării centrului de vaccinare se suportă din bugetul
local, precum și din sumele alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit
prevederilor H.G.nr.1031/2020 și O.U.G.nr.3/2021.

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 și instituțiilor 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.a) 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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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: schimbarea temporară a destinației Sălii de sport din cadrul Campusului Școlar
«Nicolae Oncescu», în vederea înființării unui Centru de vaccinare împotriva Covid-19 în 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/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
În luna decembrie a anului recent încheiat am avut un schimb de scrisori cu Instituția Prefectului,  privind

posibilitatea înființării unui Centru de vaccinare împotriva Covid-19 în orașul Ianca, propunere firească pentru
al doilea centru urban și economico-social al județului Brăila. Ca locații, Instituția Prefectului a indicat sălile
de sport, căminele culturale, arenele sportive, etc., dar care să aibă asigurate utilitățile publice de bază,
grupuri sanitare și spațiile necesare creării circuitelor obligatorii în procesul de vaccinare;

Gândindu-ne la cei aproximativ 7-8 mii de locuitori din U.A.T. Oraș Ianca, potențiali beneficiari ai
vaccinului împotriva Covid-19, evident că am reacționat pozitiv și am răspuns cu propunerea de a se înființa
acest Centru în Sala de sport din cadrul Campusului Școlar «Nicolae Oncescu», imobil dat recent în folosință,
aflat în administrarea directă a Consiliului Local și nu mai necesită avizul conform al Ministerului Educației
pentru schimbarea destinației acesteia, deoarece nu face parte din baza materială a învățământului;

Ulterior, în datele de 12.12.2020 și 14.01.2021, au fost efectuate inspecții asupra acestei locații de către
reprezentanții Instituției Prefectului, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Direcției de Sănătate  Publică
din județul Brăila, inspecții finalizate cu concluzia că imobilul propus îndeplinește condițiile de siguranță
pentru a fi autorizat ca Centru de vaccinare împotriva Covid-19 în orașul Ianca, urmând a fi avizat/autorizat
ca atare de către autoritățile abilitate, după adoptarea hotărârii consiliului local privind schimbarea temporară
a destinației punerea la dispoziție a sălii/spațiilor.

Acum, deja se știe că în mass-media au apărut ample polemici între autoritățile administrației publice
centrale și cele locale cu privire la finanțarea cheltuielilor pentru funcționarea acestor centre, unele justificate
de lege prin faptul că nu se pot transfera sarcini autorităților locale fără a le sigura și fondurile necesare, mai
ales că în aceste centre se vaccinează și populația din multe localități limitrofe și nu ar fi justificată această
cheltuială numai din venituri proprii. Avem deja multe alte exemple similare, cel mai edificator ar fi cel al
serviciului de evidență a populației finanțat aproape în întregime din bugetul local, deși lucrează și pentru
locuitorii a 7 comune limitrofe care nu și-au mai înființat propriile servicii, chiar dacă aveau această obligație!;

Potrivit prevederilor art.2 alin.(1)  din H.G.nr.1031/03.12.2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare
împotriva Covid-19 în România, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul
Apărării Naţionale, inclusiv prin instituţiile din subordine, Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv prin instituţiile
din subordine şi din coordonare, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire
măsurile specifice domeniului lor de activitate prevăzute în strategie, iar la alin.(5) al aceluiași articol se
arată că fondurile necesare organizării şi funcţionării centrelor de vaccinare se suportă din bugetele
instituţiilor şi ministerelor prevăzute la alin.(1), conform activităţilor în responsabilitate, prevăzute în strategie;

În fine, tot legat de finanțarea centrelor de vaccinare, s-a adoptat și O.U.G.nr.3/15.01.2021 privind unele
măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul  de vaccinare împotriva Covid-19 şi
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, dar și prin acest act normativ au fost stabilite în sarcina noastră
anumite cheltuieli de finanțare, cu posibilitatea recuperării acestor sume prin transferuri de la bugetele
ministerelor sau a casei județene de sănătate, dar...!

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



Redau în continuare câteva prevederi mai importante din această Ordonanță:
„Art.1.-(4)  Unităţile sanitare şi autorităţile administraţiei publice locale care organizează centrele de

vaccinare împotriva COVID-19 au obligaţia de a asigura personalul medico-sanitar şi registratorii medicali
necesar funcţionării acestora, în una dintre următoarele modalităţi: a) delegare; b) detaşare; c) contract de
prestări servicii.
(5)  Personalul medico-sanitar şi registratorii medicali detaşaţi în condiţiile alin. (4) lit. b) se încadrează pe
posturi în afara organigramei instituţiei la care se detaşează, prin act administrativ al conducătorului instituţiei
sau al unităţii sanitare, după caz......................................................................................... .............................
(7)  Unităţile sanitare şi autorităţile administraţiei publice locale, după caz, au obligaţia desemnării unui medic
coordonator al centrului de vaccinare.

Art.2.-(1)  Cheltuielile privind plata personalului medico-sanitar şi registratorii medicali, cu excepţia
personalului delegat sau detaşat, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva
COVID-19 se finanţează în limita sumelor aprobate prin buget, respectiv:
a) din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetele locale;
............................................................................................................................. ............................................
(2)  Finanţarea cheltuielilor curente, inclusiv pentru plata personalului medico-sanitar şi registratorii medicali,
şi a celor de capital, necesar a se efectua în vederea operaţionalizării centrelor de vaccinare împotriva
COVID-19 organizate în alte locaţii decât cele din cadrul unităţilor sanitare care se află în relaţii contractuale
cu casele de asigurări de sănătate, se asigură din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Sănătăţii către bugetele locale.

Art.3.-(1) Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 personalul
medico-sanitar şi registratorii medicali, cu excepţia personalului delegat sau detaşat, beneficiază de plată
pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferenţiat în baza contractului de prestări servicii, astfel:
a) 90 lei/oră pentru medici; b) 45 lei/oră pentru asistenţi medicali; c) 20 lei/oră pentru registratorii medicali.
(2)  Pentru activitatea prestată de medicii de familie cu liste proprii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de
asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării şi raportării reacţiilor
adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, aceştia beneficiază de un tarif pe serviciu, astfel:
a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30
lei/serviciu;
b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare:
50 lei/serviciu;
c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare:
60 lei/serviciu.
............................................................................................................................. ..............................................
(4)  Tarifele prevăzute la alin. (2) sunt aplicabile inclusiv pentru administrarea vaccinului, potrivit schemei
complete de vaccinare, de către medicul de familie, în cabinetul propriu, în condiţiile stabilite prin Strategia
de vaccinare împotriva COVID-19 în România.
(5)  Medicii de familie beneficiază pentru serviciile acordate persoanelor care nu au un medic de familie de
următoarele tarife:
a) pentru activitatea prestată de medicii de familie în vederea informării, programării la vaccinare,
monitorizării şi raportării reacţiilor adverse - 15 lei /serviciu;
b) în cazul în care medicul de familie realizează în cabinetul propriu activităţile prevăzute la lit. a) şi vaccinarea
propriu-zisă - de 30 lei/serviciu.

Prin urmare, având în vedere aceste motivații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea în regim de urgență
a hotărârii în forma prezentată și fundamentată prin documentația anexată, astfel încât locația să poată fi
autorizată și să devină funcțională în cel mai scurt timp.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ
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