
 

 

 

 

 
 

 

                                                      
                                                                    D I S P O Z I Ţ I A  Nr.275 
                                                                           din 20 iunie 2022 
 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 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 30 iunie 2022, ora 1500, care se 
va organiza la sediul autorității deliberative, având următorul proiect al ordinii de zi: 
      1.-Proiect de hotărâre nr.38 privind alegerea președintelui de ședință; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar;     
      2.-Proiect de hotărâre nr.39 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de 
specialitate al primarului și serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: secretar general; 
      3.-Proiect de hotărâre nr.40 privind modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul public de 
salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: Direcţia Serviciilor Publice; 
      4.-Proiect de hotărâre nr.41 privind completarea organigramei, statului de funcții și a limitelor salariale ale 
aparatului de specialitate al primarului, prevăzute în anexele nr.9, 10 și 12 la Hotărârea Consiliului Local nr.8/ 
24.02.2022 pentru aprobarea bugetului local pe anul în curs; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; referat de aprobare: primar; 
      5.-Proiect de hotărâre nr.42 privind constituirea dreptului de acces asupra terenului în suprafață de 225 mp 
aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, în favoarea S.C. RCS & RDS S.A. pentru modernizarea și 
dezvoltarea rețelei de comunicații electronice la nivelul localității Oprișenești; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism; 
      6.-Proiect de hotărâre nr.43 privind concesionarea unui teren în suprafață de 706 mp aparținând domeniului privat 
administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.81, domnului Zaharia Savu-cu același domiciliu, în 
vederea extinderii construcțiilor pe acest teren; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism; 
      7.-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 27 iunie 2022, ora 1600. 
      Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise 
pe ordinea de zi, până pe data de 28 iunie 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                           

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.38 
                                                       din 30 iunie 2022 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
iunie 2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 
iunie 2022; 

      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.-Doamna consilier local Mirela CAZACU este aleasă președinte de şedinţă a 
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna iunie 2022, 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 cu respectarea prevederilor 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 
 

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 
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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 iunie 2022 

 
      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 doamna consilier local Mirela Cazacu să fie aleasă președinte de ședință 

pentru luna iunie 2022.  

 
                                                         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.39 
                                                          din 30 iunie 2022 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 
primarului și serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 
iunie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►prevederile Părţii a VI-a, Titlul I şi II din  O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, care reglementează Statutul funcţionarilor publici cu 
prevederi aplicabile și personalului contractual din administraţia publică; 

      ►prevederile art.20 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.8/24.02.2022 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi 
serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local pentru anul 2022; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul responsabilului cu resurse umane și avizul 
favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) 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 aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 
primarului și serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local, potrivit anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și 
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general. 

      Art.3.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.44/25.07.2002. 

      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 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395 
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                                         REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă - Primarul Oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordine 
înfiinţate 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 
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.129 alin.(2) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local 
exercită atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice 
de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

      Această prevedere a fost și în legislația anterioară, în baza căreia s-a adoptat 
Hotărârea Consiliului Local nr.44/25.07.2002 pentru aprobarea unui astfel de Regulament, 
numai că de la acea dată și până în prezent au intervenit serioase modificări în structura 
proprie de personal, precum și în legislația specifică, astfel că se impune actualizarea lui;  

      De altfel, actualizarea sau adoptarea unui alt Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordine 
înfiinţate de consiliul local, a fost cerută și de auditorii externi ai Camerei de Conturi Brăila 
cu ocazia ultimului control, astfel că vă rog să fiți de acord cu adoptarea acestei hotărâri 
în forma prezentată.  
 
                                                    
                                                   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 
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                                                                                                                       Anexă la H.C.L.nr.39/30.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ȘI SERVICIILOR 

PUBLICE DIN SUBORDINE ÎNFIINȚATE DE  CONSILIULUI LOCAL  
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Capitolul 1 
Dispoziții generale 

 
 
Art.1.-Organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului orașului Ianca, județul Brăila,  au drept 
temei legal prevederile O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, 
Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial 
al entităților publice și Hotărârile Consiliului local  al orașului Ianca privind aprobarea organigramei, a numărului 
de posturi și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului. 

Art.2.-(1) Constituie Primăria orașului Ianca, structura funcțională fără personalitate juridică și fără capacitate 
procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorității deliberative și dispozițiile 
autorității executive, soluționând problemele curente ale colectivității locale, constituită din: primar, viceprimar, 
secretar general, managerul public, persoanele încadrate la cabinetul primarului/viceprimarului și aparatul de 
specialitate al primarului. 
(2) Sediul Primăriei este în Orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr. 27, Județul Brăila. 

Art.3.-(1) Primarul este autoritatea  executivă a administrației publice locale prin care se realizează autonomia 
locală în oraș. 
(2) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, 
precum și punerea în aplicare a legilor, a Decretelor Președintelui României, a Ordonanțelor și Hotărârilor 
Guvernului, a Hotărârilor Consiliului Local.  
(3) Primarul dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter 
normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, a 
dispozițiilor președintelui consiliului județean, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii. 
(4) Primarul stă în judecată în calitate de reprezentant legal al unității administrativ-teritoriale, pentru apărarea 
drepturilor și intereselor legitime ale acesteia, și nu în nume personal. 
(5) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administrației publice locale, reprezintă unitatea 
administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române și străine, 
precum și în justiție. 
(6) Atribuțiile ce revin primarului sunt stabilite de lege sau sunt încredințate de consiliul local. 
(7) Statutul juridic al primarului cuprinde și calitatea de reprezentant al statului în oraș, în anumite situații, excepție 
de la calitatea sa de reprezentant al orașului.  
(8) Primarul poate delega, prin dispoziție, atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative 
viceprimarului, secretarului general al unității administrativ teritoriale, conducătorilor compartimentelor 
funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, Managerului public, precum și conducătorilor instituțiilor 
și serviciilor publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective. 
(9) Primarul constată încălcările legii și adoptă măsurile legale pentru înlăturarea acestora sau, după caz, 
sesizează organele competente. 

Art.4.-(1) Viceprimarul este  ales de consiliul local din rândul consilierilor locali. 
(2) Viceprimarul  exercită atribuții delegate de către primar, prin dispoziția acestuia. 
(3) Viceprimarul întocmește și semnează actele pe care le presupune executarea atribuției delegate. 
(4) Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, 
situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia. 

Art.5.-(1) Secretarul general al orașului  este funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice, 
administrative sau științe politice, ce asigură respectarea principiului legalității în activitatea de emitere și 
adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcționării aparatului de specialitate al primarului, continuitatea 
conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele din cadrul acestora.  
(2) Secretarul general al orașului își desfășoară activitatea în condițiile legii. 

Art.6.-Managerul public este numit de către primar, prin dispoziție, care are ca anexă un contract de 
management. În baza contractului de management, managerul public poate îndeplini atribuții de coordonare a 
unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.  
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Art.7.-(1) Aparatul de specialitate al Primarului orașului Ianca cuprinde totalitatea compartimentelor funcționale, 
fără personalitate juridică, precum și secretarul general al orașului.  
(2) Primarul, personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, managerul public nu fac parte din aparatul 
de specialitate. 

Art.8.-(1) Compartimentele de resort, în înțelesul prezentului regulament, sunt direcțiile, serviciile, birourile și 
compartimentele independente, aflate în subordinea Primarului. 
(2) Compartimentul funcțional reprezintă structura funcțională constituită în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, fără personalitate juridică, formată din persoane cu atribuții și sarcini relativ stabile, subordonate unei 
autorități unice; compartimentul de resort reprezintă un compartiment funcțional. 

Art.9.-Legătura între diferitele compartimente se face prin conducătorii acestora, iar legătura cu alte instituții sau 
cu conducerea ministerelor și a celorlalte organe ale administrației de stat sau autorități ale administrației publice 
locale, prin reprezentanții legali ai orașului. 
 
Art.10.-(1) Conducătorii compartimentelor de resort prezintă, la cererea șefului ierarhic superior, ori de câte ori 
este nevoie, rapoarte privind activitatea compartimentelor pe care le conduc. 
(2) Conducătorii compartimentelor de resort colaborează permanent în vederea îndeplinirii la timp și în mod 
corespunzător a sarcinilor ce le revin. 
 
Art.11.-În funcție de specificul activității fiecăruia și în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, compartimentele 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului întocmesc proiecte de hotărâri și dispoziții pe care le prezintă 
Primarului orașului Ianca în vederea inițierii/emiterii acestora. 
 
Art.12.-Conducătorii compartimentelor de resort, din dispoziția sau cu aprobarea conducerii, vor putea stabili și 
alte sarcini decât cele prevăzute în prezentul Regulament, pentru personalul din cadrul acestora. Aceste sarcini 
vor fi prezentate în scris și asumate sub semnătură de către cei îndreptățiți să le aducă la îndeplinire. 
 
Art.13.-Regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici și orașul Ianca, este reglementat de 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.  
 
Art.14.-(1) Personalul care efectuează activități de secretariat, administrativ, protocol, gospodărire, întreținere-
reparații și de deservire, pază precum și alte categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică 
este angajat cu contract individual de muncă.  
(2) Persoanele care ocupă aceste funcții nu au calitatea de funcționar public și li se aplică legislația muncii.  
 
Art.15.-Normele de conduită profesională a funcționarilor publici sunt reglementate de O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ și sunt obligatorii pentru funcționarii publici, precum și pentru persoanele care ocupă 
temporar o funcție publică în cadrul Primăriei orașului Ianca. 
 
Art.16.-Principiile generale care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici și personalului 
contractual din cadrul orașului Ianca, sunt următoarele: 
a) supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții 
au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării;  
b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcției deținute;  
c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu conform 
căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații 
identice sau similare;  
d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții au obligația de 
a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;  
e) imparțialitatea și independența, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții 
sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea 
funcției deținute;  
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f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcții le este interzis 
să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea 
funcției pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;  
g) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții 
pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;  
h) cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcții ocupanții 
acestora trebuie să fie de bună-credință;  
i) deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate în exercitarea diferitelor 
categorii de funcții sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;  
j) responsabilitatea și răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții 
răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de serviciu nu au fost îndeplinite 
corespunzător. 
 
Art.17.-(1) Funcționarii publici au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor prin 
participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competențelor 
autorităților și ale instituțiilor publice.  
(2) În exercitarea funcției deținute, funcționarii publici au obligația de a avea un comportament profesionist, 
precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă pentru a câștiga și a menține încrederea 
publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice. 
 
Art.18.-(1) Funcționarii publici au obligația de a apăra în mod loial prestigiul orașului Ianca, precum și de a se 
abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 
(2) Funcționarilor publici le este interzis:  
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea orașului Ianca, cu politicile și 
strategiile ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;  
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care orașul Ianca are 
calitatea de parte sau să furnizeze în mod neautorizat informații în legătură cu aceste litigii;  
c) să dezvăluie și să folosească informații care au caracter secret, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;  
d) să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori 
de altă natură împotriva statului sau autorității ori instituției publice în care își desfășoară activitatea.  
(3) Prevederile de mai sus se aplică și după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă 
dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 
 
Art.19.-(1) În relațiile cu persoanele fizice și cu reprezentanții persoanelor juridice care se adresează autorității 
sau instituției publice, funcționarii publici sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, 
corectitudine, integritate morală și profesională. 
 (2) Funcționarii publici au obligația de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările și 
sarcinile repartizate. 
 
Art.20.-Principalele tipuri de relații funcționale și modul de stabilire al acestora în cadrul Primăriei orașului Ianca, 
se prezintă astfel: 
 
A. Relații de autoritate ierarhică: 
a) subordonarea viceprimarului față de primar;  
b) subordonarea secretarului general față de primar; 
c) subordonarea managerului public față de primar și, în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare și 
a delegării de competențe de către primar, față de viceprimar; 
d) subordonarea directorilor, șefilor de servicii, șefilor de birouri, coordonatorilor de compartimente față de 
primar, viceprimar, administrator public,  secretarul general, după caz;  
e) subordonarea personalului de execuție față de primar, viceprimar, secretar general, director, șef de serviciu 
sau șef de birou, după caz. 
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B. Relații de autoritate funcțională 
Sunt determinate de competența specifică și se stabilesc de către compartimentele din structura organizatorică, 
cu serviciile publice și instituțiile publice din subordinea primarului înființate de consiliului local, precum și, după 
caz, cu instituțiile publice cu personalitate juridică de sub autoritatea consiliului local, în conformitate cu obiectul 
de activitate, atribuțiile specifice fiecărui compartiment sau competențele acordate prin dispoziția primarului și în 
limitele prevederilor legale. 
 
C. Relații de cooperare 
Pot fi formalizate, stabilite prin acte normative sau neformalizate, facultative. 
a) Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică între care nu există relații de autoritate; 
b)  Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică și compartimente similare din celelalte 
structuri ale administrației centrale sau locale din țară sau din străinătate.  Aceste relații de cooperare exterioară 
se stabilesc numai în limitele atribuțiilor compartimentului sau a competențelor acordate prin dispoziția primarului 
sau hotărârea consiliului local; 
c) Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică și cetățeni, în vederea soluționării unor 
probleme de interes comun. 
 
D. Relații de reprezentare 
a) Reprezentarea în relațiile cu terții se realizează de către primar. Acesta poate acorda mandat, prin dispoziție, 
în limitele legislației în vigoare, viceprimarului, managerului public, secretarului general sau personalului 
compartimentelor din structura organizatorică în relațiile cu celelalte entități publice sau private, din țară sau 
străinătate;  
b) Persoanele care reprezintă autoritatea sau instituția publică în cadrul unor organizații internaționale, instituții 
de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine 
favorabilă a instituției, în limita mandatului încredințat. 
c) În relațiile cu reprezentanții altor state, reprezentanților orașului Ianca le este interzis să exprime opinii 
personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.  
d) În deplasările externe, reprezentanții orașului Ianca sunt obligați să aibă o conduită corespunzătoare regulilor 
de protocol și le este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor țării gazdă. 
 
E. Relații de inspecție și control 
Se stabilesc între compartimentele cu atribuții de inspecție și control, compartimentele sau personalul mandatat 
prin dispoziția primarului cu atribuții de inspecție și control și entitățile, interne sau externe, publice sau private, 
care desfășoară activități supuse inspecției și controlului, conform competențelor stabilite prin legi și alte acte 
normative în vigoare. 
 

Capitolul 2 
Structura organizatorică a orașului Ianca 

 
Art.21.-Structura organizatorică este stabilită în funcție de nivelurile ierarhice, după cum urmează : 
I.-Primarul are în subordine directă: 
1.1 Viceprimarul 
1.2.Managerul public 
1.3.Cabinetul primarului - consilieri 
1.4.Compartimentul Audit public 
1.5.Secretarul general al orașului 
1.6.Arhitectul Șef 
1.7. Serviciul voluntar pentru situații de urgență si  protecție civilă, autorizații  transport taxi 
1.8. Compartimentul Resurse Umane 
1.9. Serviciul Poliția Locală 
1.10. Serviciul financiar-contabil, impozite și taxe, contracte, colectarea creanțelor bugetare, patrimoniu 
1.11. Compartimentul  proiecte cu finanțare nerambursabilă 

   1.12.Compartimentul cultură - sport 
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   1.13. Direcția de asistență socială 
   1.14. Conducătorii serviciilor/instituțiilor publice, cu personalitate juridica, înființate de consiliul local 

 
II.-Viceprimarul are în subordine directă: 
2.1. Serviciul   administrativ  gospodăresc 
 
III. Managerul public are în subordine structuri stabilite prin actul de delegare de către primar 
 
IV.-Secretarul general al orașului are în subordine directă următoarele: 
4.1. Compartimentul secretariat, relații publice 
4.2. Compartimentul  juridic 
4.3. Compartimentul Registrul Agricol 
4.4. Compartimentul arhiva 
4.5. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Ianca 
 
V.-Sub autoritatea consiliului local, sunt: 
5.1. Direcția Serviciilor Publice Ianca 
5.2. Unitatea de Asistență Medico-Socială Ianca 
 
Art.22.-Organigrama este însoțită de statul de funcții care cuprinde nomenclatorul funcțiilor de conducere și 
execuție corespunzător necesarului de posturi aprobate, cu precizarea categoriei, clasei și gradului pentru 
fiecare post în parte. 
 
Art.23.-Modificarea organigramei, implicit a numărului de posturi și a statului de funcții, se realizează cu 
aprobarea consiliului local, la propunerea Primarului orașului Ianca. 
 
Art.24.-Pentru fiecare compartiment din cadrul structurii organizatorice se stabilesc atribuții specifice, care 
rezultă din necesitatea aplicării actelor normative în vigoare, a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor 
primarului, precum și din necesitatea soluționării problemelor curente ale colectivității locale. 
 
Art.25.-Atribuțiile specifice fiecărui compartiment sunt defalcate în sarcini alocate fiecărui post, prin intermediul 
fișelor de post, astfel încât să se asigure premisele aplicării actelor normative în vigoare, a hotărârilor consiliului 
local și a dispozițiilor primarului, precum și soluționarea problemelor curente ale colectivității locale.  
 
Art.26 Prevederile prezentului Regulament se completează cu cele din Regulamentul de Ordine Interioară. 
 

Capitolul 3 
Atribuțiile Primarului, Viceprimarului, Secretarului general al orașului și Managerului public 

 
 Atribuțiile Primarului 

Art.27.-(1) Primarul este șeful administrației publice locale a orașului Ianca și îndeplinește următoarele categorii 
principale de atribuții, potrivit O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului; 
b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local;  
c) atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale;  
d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local;  
e) alte atribuții stabilite prin lege.  
(2) În temeiul lit.a), primarul:  
a) îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice 
locale de profil;  
b) îndeplinește atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului; c) 
îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege.  
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(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit.b), primarul:  
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială și de 
mediu a unității administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale în 
condițiile legii;  
b) participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune 
condiții a acestora;  
c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;  
d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu 
a unității administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării 
consiliului local.  
(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit.c), primarul:  
a) exercită funcția de ordonator principal de credite;  
b) întocmește proiectul bugetului unității administrativ-teritoriale și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le 
supune spre aprobare consiliului local, în condițiile și la termenele prevăzute de lege;  
c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuția bugetară, în condițiile legii;  
d) inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în 
numele unității administrativ-teritoriale;  
e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal 
teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.  
(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit.d), primarul:  
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin 
intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;  
b) ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;  
c) ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile de competență 
ale consiliului local;  
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării serviciilor publice 
de interes local, precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;  
e) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după 
caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și 
pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;  
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează 
pentru respectarea prevederilor acestora;  
g) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative, ulterior verificării 
și certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularității, legalității și de 
îndeplinire a cerințelor tehnice;  
h) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în 
procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate 
cetățenilor.  
(6) Primarul desemnează funcționarii publici anume împuterniciți să ducă la îndeplinire obligațiile privind 
comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările 
ulterioare.  
 
Art.28.-Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice 
deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum 
și cu Consiliul Județean Brăila. 
 
Art.29.-(1) În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din 
actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de 
protecție civilă, precum și a altor atribuții stabilite prin lege, primarul acționează și ca reprezentant al statului în 
comuna, în orașul sau în municipiul în care a fost ales.  
(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale 
din unitățile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 
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Art.30.-În exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin 
executorii numai după ce sunt aduse la cunoștința publică sau după ce au fost comunicate persoanelor 
interesate, după caz. 
 

 Atribuțiile Viceprimarului 
Art.31.-(1) Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept al acestuia. Primarul  îi poate delega 
atribuțiile sale. 
 (2) Stabilirea atribuțiilor care sunt delegate viceprimarului se face prin dispoziție emisă de primarul orașului 
Ianca. 
 

 Atribuțiile Managerului public 
Art.32.-(1) Numirea și eliberarea din funcție a Managerului public se face de către primar, prin dispoziție, care 
are ca anexă un contract de management. 
(2) Contractul de management se încheie între primarul orașului Ianca și Managerul public pe durată 
determinată. Durata contractului de management al Managerului public nu poate depăși durata mandatului 
primarului. 
(3) În baza contractului de management, Managerul public poate îndeplini atribuții de coordonare a unor 
compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.  
(4) Primarul orașului Ianca poate delega către Managerul public, în condițiile legii, calitatea de ordonator principal 
de credite 

Art.33.-Managerul public al orașului Ianca, îndeplinește următoarele atribuții principale: 
1. Revizuirea, evaluarea și propunerea de recomandări pentru simplificarea, modernizarea si îmbunătățirea 
serviciilor publice la nivelul furnizării; 
2. Propunerea si implementarea de strategii de comunicare si management la nivel intra si interinstituțional; 
3. Coordonarea de activități de însușire a bunelor practici și transfer de cunoștințe la nivelul instituțiilor romane 
și structurilor Uniunii Europene; 
4. Identificarea ariilor care ar putea beneficia de asistență externă privind reforma administrației publice, precum 
și a proiectelor corespunzătoare; 
5. Proiectarea de cadre de monitorizare continua și control al calității activităților privind reforma administrației 
publice și integrarea europeana; 
6. Susținerea de prezentări publice și asumarea rolului de purtător de cuvânt; 
7. Elaborarea de rapoarte privind activitățile cheie ale reformei administrației publice și integrarea europeană; 
8. Analizarea și elaborarea de documente legate de afacerile europene; 
9. Îndeplinirea oricăror atribuții în limita competențelor dispuse de șeful ierarhic; 
10. Evaluarea personalului coordonat pe perioada derulării proiectului sau programului la nivelul U.A.T. Ianca. 

 Atribuțiile Secretarului general al orașului Ianca 
Art.34.-(1) Secretarul general al orașului Ianca îndeplinește următoarele atribuții: 
a) Avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului și hotărârile 
consiliului local; 
b) Participă la ședințele consiliului local; 
c) Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între 
aceștia și prefectul județului Brăila; 
d) Coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului; 
e) Asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a hotărârilor 
consiliului local și a dispozițiilor primarului; 
f) Asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii 
de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului local și redactarea hotărârilor consiliului local; 
g) Asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;  
h) Poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare, 
actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-
teritorială în cadrul căreia funcționează;  
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i) Poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului 
local; 
j) Efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local a consilierilor locali;  
k) Numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință sau, după caz, 
înlocuitorului de drept al acestuia;  
l) Informează președintele de ședință sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul și la 
majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local; 
m) Asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;  
n) Urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali în 
situații de conflict de interese; informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia 
cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; o) certifică 
conformitatea copiei cu actele originale din arhiva orașului Ianca; 
p) Coordonează comunicarea sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, 
precum si oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul 
domiciliu, reglementată de art.243 alin.(3)-(7) din O.U.G.nr.57/2019, prin intermediul persoanelor desemnate din 
cadrul Compartimentului Stare Civilă; 
q) Exercită atribuțiile privind organizarea aplicării legilor fondului funciar, rezultate din calitatea de secretar al 
comisiei; 
r) Exercită atribuțiile și responsabilitățile care rezultă din aplicarea prevederilor referitoare la alegerile locale, 
parlamentare, prezidențiale, europarlamentare sau a referendumului;  
s) Coordonează activitatea de evidență a ștampilelor și sigiliilor, prin intermediul compartimentului de specialitate 
responsabil; 
t) Efectuează operațiuni în Registrul electoral al orașului Ianca; 
u) Răspunde de pregătirea și realizarea procesului electoral  ori de câte ori este aplicabil orașului Ianca; 
v) Pregătește cu alte servicii/compartimente documentațiile privind efectuarea recensământului agricol/al 
locuințelor și al populației; 
w) Coordonează procesul de efectuare a recensământului agricol/al locuințelor și al populației; 
x) Alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau de primar.  
(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art.147 alin.(1) și (2) din Codul Administrativ, 
secretarul general al orașului îndeplinește funcția de ordonator principal de credite pentru activitățile curente.  
 

Capitolul 4 
Organizarea și funcționarea compartimentelor de resort 

 
I.-Compartimente  în subordinea directă a Primarului 

 Cabinetul Primarului 
Art.35.-Persoanele încadrate în Cabinetul Primarului îndeplinesc următoarele atribuții: 
a) Întocmesc și susțin puncte de vedere ale primarului pentru diferite proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de 
zi a ședințelor consiliului local;  
b) Primesc și soluționează în timp util, cu sprijinul aparatului de specialitate, petițiile adresate de cetățeni 
primarului;  
c) Exercită, la dispoziția primarului, atribuțiile privind activitatea referitoare la diversele parteneriate cu autorități 
locale din spațiul european, O.N.G. – uri și mediul de afaceri; 
d) Participă la întâlnirile organizate de firmele de consultanță care acordă asistență tehnică pentru proiectele 
finanțate din fonduri europene; 
e) Pregătesc și asigură prezentarea informațiilor referitoare la proiectele finanțate din fonduri europene; 
f) Exercită, la dispoziția primarului, atribuții privind activitatea desfășurată în învățământul preuniversitar din 
orașul Ianca; 
g) Participă la audiențele desfășurate de primar și urmăresc modul de soluționare a dispozițiilor stabilite de 
acesta; 
h) Acordă asistență de specialitate primarului în relația cu cetățenii și mass-media privind domeniile repartizate; 
i) Exercită orice alte atribuții dispuse de primarul orașului Ianca pentru domeniul de activitate repartizat. 
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 Compartimentul Audit Public Intern 
Art.36.-Compartimentul se organizează în directa subordine a primarului și are misiunea de a acorda 
consultanță și asigurări privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control și de guvernanță, 
contribuind la obținerea performanței, oferind recomandări pentru îmbunătățirea acesteia.  
 
Art.37.-Compartimentul Audit asistă primarul orașului Ianca  la realizarea obiectivelor și furnizează evaluări 
obiective și detaliate cu privire la legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficiența și eficacitatea activităților și 
operațiunilor entității.  
 
Art.38.-Compartimentul Audit Public Intern urmărește: 
a) asigurarea bunei administrări a fondurilor publice și păstrarea patrimoniului;  
b) respectarea conformității;  
c) asigurarea unor sisteme contabile și informatice fiabile;  
d) îmbunătățirea managementului riscului, a controlului și a guvernanței;  
e) îmbunătățirea eficienței și eficacității operațiilor. 
 
Art.39.-Compartimentul realizează următoarele tipuri de activități:  
a) activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate cu scopul de a 
furniza o evaluare independentă și obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control și de 
guvernanță;  
b) activități de consiliere, menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele de guvernanță din cadrul 
instituției.  
 
Art.40.-Serviciile de asigurare furnizate de Compartimentul Audit Public Intern acoperă: 
a) auditul de regularitate, care reprezintă examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor 
publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și 
metodologice care le sunt aplicabile;  
b) auditul performanței, care examinează măsura în care criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor și 
sarcinilor instituției sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor și apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu 
obiectivele;  
c) auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere și control intern, cu 
scopul de a stabili dacă acestea funcționează economic, eficace și eficient, pentru identificarea deficiențelor și 
formularea de recomandări pentru corectarea acestora.  

Art.41.-Serviciile de consiliere furnizate de Compartimentul Audit Public Intern au în vedere:  
a) Furnizarea de consultanță privind dezvoltarea de noi programe, sisteme și procese și/sau efectuarea de 
schimbări semnificative în programele și procesele existente, inclusiv proiectarea de strategii de control 
corespunzătoare;  
b) Acordarea de asistență privind obținerea de informații suplimentare pentru cunoașterea în profunzime a 
funcționării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului responsabil cu 
implementarea acestora;  
c) Furnizarea de cunoștințe teoretice și practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor și 
controlul intern, prin propunerea organizării de cursuri și seminare.  

Art.42.-Serviciile de evaluare au în vedere activități din sfera verificării aplicării și respectării normelor, 
instrucțiunilor, precum și a codului privind conduita etică a auditorilor interni.  
 
Art.43.-(1) Sfera de activitate a auditului intern cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul entității publice 
pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control intern/ managerial.  
(2) Compartimentul de audit public intern trebuie să auditeze, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, 
următoarele:  
a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii 
angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare 
externă;  
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b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fonduri comunitare;  
c) administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din 
domeniul privat al orașului Ianca;  
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al orașului Ianca;  
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a 
facilităților acordate la încasarea acestora;  
f) alocarea creditelor bugetare;  
g) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;  
h) sistemul de luare a deciziilor; 
i) sistemele de conducere și de control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;  
j) sistemele informatice. 
 
Art.44-Atribuțiile Compartimentului Audit Public Intern sunt:  
a) Elaborează norme metodologice specifice orașului Ianca;  
b) Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, și, pe baza 
acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;  
c) Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control 
ale orașului Ianca sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, 
eficiență și eficacitate;  
d) Informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către primarul orașului Ianca, precum și despre 
consecințele acestora;  
e) Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitatea de audit intern;  
f) Elaborează raportul anual al activității de audit public intern;  
g) În cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat primarului orașului Ianca. 
 

 Serviciul Voluntar pentru situații de urgență și protecție civilă, autorizații transport taxi 
Art.45.-Compartimentul se organizează în directa subordine a primarului și are următoarele atribuții: 
1) În domeniul protecției civile 
a) Identifică și gestionează tipurile de riscuri generatoare de dezastre naturale și tehnologice de pe teritoriul 
orașului Ianca;  
b) Culege, prelucrează, stochează, studiază și analizează datele și informațiile referitoare la protecția civilă; 
c) Informează și pregătește preventiv populația cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de 
autoprotecție ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecție puse la dispoziție, obligațiile ce îi revin și modul de 
acțiune pe timpul situației de urgență;  
d) Organizează și asigură starea de operativitate și capacitatea de intervenție optimă a serviciilor pentru situații 
de urgență și a celorlalte organisme specializate cu atribuții în domeniu;  
e) Înștiințează autoritățile publice și alarmează populația în situațiile de urgență;  
f) Asigură protecția populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și arhivistice, precum și a mediului 
împotriva efectelor dezastrelor și ale conflictelor armate;  
g) Asigură asanarea și neutralizarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare;  
h) Asigură coordonarea planificării și a realizării activităților și măsurilor de protecție civilă, participă la pregătirea 
serviciilor de urgență, a salariaților și/sau a populației și asigură coordonarea secretariatelor tehnice ale 
comitetelor pentru situații de urgență, respectiv a celulelor de urgență; 
i) Întocmește, actualizează și propune spre analiza și aprobare Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul 
orașului Ianca;   
j) Întocmește, actualizează și propune spre analiza și aprobare Planul de apărare în cazul producerii unei situații 
de urgență specifice provocate de cutremure și/sau alunecări de teren la nivelul orașului Ianca; 
k) Întocmește, actualizează și propune spre analiza și aprobare Planul de apărare împotriva inundațiilor, 
ghețurilor și poluărilor accidentale la nivelul orașului Ianca; 
l) Întocmește, actualizează și propune spre analiza și aprobare Planul de urgență externă în caz de accidente în 
care sunt implicate substanțe periculoase la nivelul orașului Ianca; 
m) Întocmește, actualizează și propune spre analiza și aprobare Planul de protecție și intervenție în caz de 
accidente grave pe căi de transport rutiere si feroviare la nivelul orașului Ianca; 
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n) Întocmește, actualizează și propune spre analiza și aprobare Planul de evacuare în situații de urgență la 
nivelul orașului Ianca; 
o) Întocmește documentele de planificare, organizare și desfășurare a exercițiilor de alarmare publică la nivelul 
orașului Ianca și le supune pentru avizare ISUJ și pentru aprobare primarului; 
p) Organizează activități de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție civilă, scop pentru care asigură 
desfășurarea activităților prevăzute de lege; 
q) Asigură întocmirea documentelor specifice pentru mobilizare a economiei și pregătirea teritoriului pentru 
apărare; 
r) Asigură funcționarea Comisiei pentru probleme de apărare; 
s) Menține legătura cu Oficiul de Mobilizare a Economiei și Pregătirea Teritoriului pentru Apărare și Centrul Militar 
Județean Brăila. 
 
2) În domeniul situațiilor de urgență 
a) Asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al 
manifestărilor publice; 
b) Supraveghează respectarea interdicțiilor privind fumatul și folosirea focului deschis;  
c) Asigură căile de acces pentru intervenție și evacuare de persoane;  
d) Interzice accesul cu materiale și substanțe periculoase;  
e) Evită formarea de aglomerări de persoane în anumite zone;  
f) Menține integritatea indicatoarelor de securitate și de orientare în caz de incendiu sau de alte dezastre;  
g) Verifică asigurarea mijloacelor de stingere specifice și a stării de funcționare a celorlalte dotări de prevenire și 
stingere a incendiilor;  
i) Efectuează prima intervenție și coordonează activitatea forțelor și mijloacelor participante la aceasta; 
j) Organizează activitatea de instruire a salariaților conform dispozițiilor generale privind instruirea în domeniul 
prevenirii și stingerii incendiilor;  
k) Stabilește tematici orientative anuale pentru a aduce la cunoștință locuitorilor actele normative, reglementările 
specifice și regulile de prevenire și stingere a incendiilor; 
l) Coordonează activitatea voluntarilor în cazuri de salvare și prim ajutor, pentru stingerea incendiilor și 
înlăturarea efectelor negative ale calamităților naturale și catastrofelor; 
m) Asigură organizarea zilnică a intervenției echipelor de voluntari; 
n) Asigură luarea măsurilor adecvate pentru ca toate mașinile, utilajele, accesoriile, echipamentul de protecție și 
instalațiile de alarmare și de stingere să fie în permanentă stare de utilizare; 
o) Organizează alarmarea în caz de incendiu ori explozii și comunicarea cu serviciile voluntare pentru situații de 
urgență vecine cu care este stabilită cooperarea; 
p) Verifică permanent starea de operativitate a hidranților din orașul Ianca și face propuneri de înlocuire sau 
reparare a acestora; 
r) Participă la orice incendiu produs în teritoriul administrativ al orașului Ianca și alarmează, dupa caz, prin 
serviciul de dispecerat, echipele de intervenție ale societăților cu care sunt încheiate convenții/contracte de 
închiriere utilaje sau prestări servicii, pentru lichidarea urmărilor produse de incendiu; 
s) Desfășoară activități de prevenire în orașul Ianca; 
t) Asigură convocarea comitetelor pentru situații de urgență și transmiterea ordinii de zi;  
u) Primește și pregătește materialele pentru ședințele comitetelor pentru situații de urgență și le prezintă 
președinților și membrilor acestor comitete;  
v) Execută lucrările și operațiunile de secretariat pe timpul ședințelor;  
w) Asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum și a proiectelor de dispoziții, pe care le prezintă spre 
aprobare;  
x) Difuzează către componentele Sistemului Național și autoritățile interesate documentele emise de comitetele 
respective privind activitatea preventivă și de intervenție;  
y) Întocmește informări periodice privind situația operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;  
z) Urmărește realizarea suportului logistic pentru desfășurarea ședințelor comitetelor pentru situații de urgență;  
aa) Gestionează documentele comitetelor pentru situații de urgență;  
bb) Asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului Județean pentru 
Situații de Urgență; 
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cc)  Întocmește anual și supune spre aprobare primarului Planul unic cu principalele activități și Planul de 
pregătire în domeniul situațiilor de urgență; 
dd) Asigură constituirea grupelor de voluntari, cu menținerea permanentă a legăturii cu personalul voluntar 
din cadrul acestora;  
ee) Întocmește contractele de voluntariat cu fiecare persoană din cadrul grupelor de voluntari constituite; 
ff) Desfășoară activități instructiv-educative în rândul cetățenilor, precum și în cadrul grupelor de voluntari 
constituite; 
gg) Participă la realizarea instructajului introductiv general al personalului ce se încadrează în muncă și 
asigură îndrumarea personalului de conducere în instruirea personalului de execuție; 
hh) Realizează propuneri cu privire la încadrarea cu personal voluntar, urmărind respectarea criteriilor 
prevăzute de lege; 
ii) Întocmește și actualizează Dosarul tehnic al mijloacelor de înștiințare-alarmare; 
jj) Actualizează, controlează și asigură starea de operativitate a fondului de adăpostire din oraș; 
kk) Asigură întocmirea, actualizarea, păstrarea și punerea în aplicare a documentelor operative de intervenție și 
răspuns în cazul producerii situațiilor de urgență;  
ll) Asigură măsurile organizatorice necesare privind înștiințarea și aducerea personalului cu atribuții în domeniul 
situațiilor de urgență (angajați și voluntari), în mod oportun, în caz de dezastre sau la ordin; 
mm) Asigura operativitatea permanenta și mentenanța sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a 
populației prin realizarea de contracte cu societăți specializate; 
nn) Propune din timp de normalitate încheierea contractelor cu instituții și operatori economici pentru 
asigurarea transportului, cazării și hrănirii persoanelor sinistrate în urma producerii unor situații de urgență; 
oo) Face propuneri pentru asigurarea „Normei privind dotarea cu mijloace de  intervenție, echipament de 
protecție, mijloace de transmisiuni, accesorii, substanțe și alte materiale specifice”, necesare desfășurării 
atribuțiilor; 
pp) Face propuneri pentru asigurarea cu  hrană gratuită în cazul operațiunilor de peste 4 ore pentru 
personalul angajat și voluntar care participă efectiv la intervenții în situații de urgență. 
 
3) În domeniul protecției muncii; 
a) Controlează personalul privind modul de respectare a normelor PSI; 
b) Organizează și gestionează  activitățile specifice de securitate și sănătate în muncă așa cum sunt definite 

prin legislația în vigoare pentru personalul instituției; 
c) Răspunde de obținerea și menținerea autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății 

în muncă; 
d) Asigură instruirea și informarea personalului în probleme de securitate și sănătate în muncă; 
e) Propune instruirea periodică a Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă la nivel de instituție; 
f) Elaborează planul de prevenire și protecție și instrucțiunile privind aplicarea normelor de securitate și sănătate 

în muncă la nivelul instituției; 
g) Informează și pregătește personalul cu privire la pericolele la care este expus, având la dispoziție mijloacele 

necesare de prevenire și protecție dispuse de către angajator și urmărirea privind reducerea acestora; 
h) Propune și urmărește elaborarea contractului pentru servicii de medicina muncii. 
 

 Arhitectul Șef- Serviciul de urbanism, cadastru, contracte și valorificarea patrimoniului 
Art.46.-(1) Arhitectul-șef desfășoară o activitate de interes public, ale cărui obiective principale sunt dezvoltarea 
durabilă a comunității, coordonarea activităților de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului și urbanism, 
protejarea valorilor de patrimoniu și a calității arhitecturale la nivelul unității administrativ-teritoriale. 
(2) Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului asigură elaborarea documentațiilor în domeniul urbanism și 
amenajarea teritoriului. 
 
Art.47.-Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului îndeplinește următoarele atribuții principale: 
a) Inițiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează și propune spre aprobare strategiile de 
dezvoltare teritorială urbane, precum și documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism; 
b) Convoacă și asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;  
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c) Întocmește, verifică din punct de vedere tehnic și propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de 
urbanism și a autorizațiilor de construire; 
d) Urmărește punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană și a politicilor urbane, precum și a 
documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism; 
e) Coordonează și asigură informarea publică și procesul de dezbatere și consultare a publicului în vederea 
promovării documentațiilor aflate în gestiunea sa; 
f) Participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare și le avizează din punctul de vedere al conformității cu 
documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism legal aprobate;  
g) Avizează proiectele de investiții publice din punctul de vedere al conformității cu documentațiile de amenajare 
a teritoriului și de urbanism legal aprobate. 
h) Asigură gestionarea, evidența și actualizarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului; 
i) Organizează și coordonează constituirea și dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane; 
j) Primește și păstrează  proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor și le transmite către 
compartimentele interesate; 
k) Colaborează cu compartimentele și birourile instituției privind avizarea actelor și documentațiilor tehnice 
prezentate pentru autorizare; 
l) Inițiază, participă și urmărește întocmirea planului urbanistic general (PUG), a planurilor urbanistice zonale 
(PUZ) și a planurilor urbanistice de detaliu (PUD); 
m) Verifică conținutul planurilor urbanistice de detaliu înaintate spre avizare și aprobare ținând seama de  
teritoriul din care face parte terenul studiat, amplasamentul în cadrul zonei și vecinătățile terenului, actul de 
proprietate și servituțile terenului (în cazul în care există); 
n) Supune spre avizare Comisiei de specialitate a consiliului local planurile urbanistice de detaliu, planurilor 
urbanistice zonale și a planul urbanistic general;  
o) Pregătește documentațiile necesare pentru aprobarea planurilor urbanistice menționate mai sus, de către 
consiliul local; 
p) Asigură întocmirea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire, autorizațiilor de demolare, 
certificatelor de urbanism pentru lucrări de primă necesitate în cazuri de avarii, în limita atribuțiilor legale; 
q) Asigură întocmirea și trimiterea centralizatoarelor cu lucrările autorizate, în vederea urmăririi respectării 
documentațiilor tehnice vizate spre neschimbare; 
r) Primește spre avizare anunțurile privind constituirea comisiei de recepției;    
s) Participă la recepția lucrărilor autorizate; 
t) Asigură înregistrarea în registrele de evidență a lucrărilor eliberate (autorizații de construire, autorizații de 
demolare, certificate de urbanism, procese verbale de recepție, note de regularizare a taxelor la autorizația de 
construire, note de constatare a demolărilor); 
u) Ține situația privind evidența lucrărilor eliberate, cu finalizarea acestora prin nota de regularizare a taxei la 
autorizația de construire și procesul verbal de recepție; 
v) Întocmește situația cu procesele verbale de recepție eliberate la construcțiile finalizate și înaintarea acestora 
în vederea stabilirii impozitelor;                                                                                                                                                    
w) Întocmește situații statistice privind stadiul fizic al lucrărilor autorizate pentru Direcția de Statistică; 
x) Verifică încadrarea solicitărilor din certificatele de urbanism în reglementările legale; 
y) Verifică preluarea condițiilor din certificatele de urbanism în documentațiile prezentate pentru obținerea 
autorizației de construire;   
z) Atribuie și verifică numerele stradale;      
aa) Atribuie adresa poștală pentru solicitanți, proprietari de imobile situate în zone nou înființate; 
bb) Acordă informații cu privire la documentele și metodologia impusă pentru obținerea autorizațiilor de 
funcționare și a autorizațiilor de ocupare a domeniului public; 
cc)         Întocmește și transmite situații la cererea instituțiilor județene; 
dd) Întocmește situația pentru plata Taxei de timbru; 
ee) Întocmește adeverințe pentru unitățile bancare, notariate, OCPI etc.; 
ff)         Întocmește adeverințe cu categoriile de folosință pentru terenuri proprietate privată; 
gg) Întocmește autorizațiile de branșamente pentru lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice 
de apă, canalizare, gaze tehnice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu; 
hh) Întocmește Certificatele de atestare a edificării construcției; 
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ii) Gestionează proiectul cu titlul Registrul Electronic Național al Nomenclaturii Stradale (RENNS);  
jj) Ține evidența Nomenclaturii stradale și eliberează certificate de nomenclatură stradală; 
kk) Inițiază procedurile legale pentru construirea de locuințe prin programele ANL; 
ll) Face propuneri și inițiază procedurile legale pentru construirea de locuințe prin alte programe; 
mm) Gestionează problematica reabilitării termice a blocurilor de locuințe și de accesare a fondurilor destinate 
acestei activități. 
Art.48.-Compartimentul Cadastru are următoarele atribuții: 
a) Participă la constituirea bazei de date privind întregul patrimoniu, terenuri și clădiri ale orașului Ianca, pe care 
o actualizează permanent; 
b)  Asigură înscrierea și actualizarea pentru terenurile agricole atât pe suport hârtie cât și electronic a 
contractelor de arendă, în parte, cu titlu gratuit, în concesiune, comodat,  în asociere și sub alte forme; 
c)  Colaborează cu Direcția Agricolă, în vederea stabilirii măsurilor ce trebuie luate pentru îmbunătățirea 
activităților ce privesc ambele instituții, pentru organizarea și desfășurarea campaniilor de sprijinire a 
producătorilor agricoli, conform prevederilor legale; 
d) Colaborează cu Agenția Domeniilor Statului, privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, 
dacă este cazul din terenurile proprietatea privată a statului aflate în administrarea acesteia; 
e) Întocmește și gestionează o bază de date cuprinzătoare cu privire la toate informațiile legate de imobile, 
străzi, inclusiv cele situate în zone nou înființate, care cuprind parcelări ce s-au format ca urmare a aplicării legilor 
fondului funciar; 
f) Asigură sursa de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile fiscal, agrar, al protecției 
sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar și altele asemenea; 
g) Are acces la baza de date și informații urbane (hărți, schițe, planuri cadastrale, documentații și planuri de 
urbanism și amenajarea teritoriului) și contribuie la actualizarea periodică a acestor date; 
h) Asigură baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a verificărilor încrucișate 
în registre specifice ținute de Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS ) de la Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură (APIA);  
i) Primește și transmite către Comisia de aplicare a legilor fondului funciar cererile privind reconstituirea 
dreptului de proprietate privată sau orice alte solicitări care se referă la constituirea/reconstituirea, modificarea 
sau contestarea unui drept de proprietate sau care necesită soluționare de către Comisia de fond funciar; 
j) Pregătește lucrările Comisiei de aplicare a legilor fondului funciar prin prezentarea dosarelor și lucrărilor ce 
urmează a fi analizate, pune la dispoziția comisiei orice alte documente existente în arhivă având legătură cu 
dosarele în discuție; 
k) Pune în aplicare hotărârile Comisiei de fond funciar, întocmește și expediază corespondența cu petenții în 
vederea completării documentațiilor depuse și înaintează propunerile Comisiei de fond funciar către Comisia 
Județeană de aplicare a legilor fondului funciar; 
l) Întocmește răspunsuri la cererile depuse în legătură cu dosarele și solicitările analizate de comisia de fond 
funciar; 
m) Furnizează date privind situația cererilor depuse în conformitate cu legile fondului funciar; 
n) Asigură informarea populației în legătură cu legislația în vigoare privind fondul funciar; 
o) Înaintează Comisiei județene contestațiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar; 
p) Întocmește liste-anexe cu persoanele îndreptățite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar; 
q) Înmânează titlurile de proprietate emise de către Comisia Județeană de aplicare a legilor fondului funciar și 
eliberează solicitanților procesele verbale de punere în posesie și schițele-anexă la acestea; 
r) Prezintă Comisiei locale hotărârile Comisiei județene de aplicare a legilor fondului funciar; 
s) Transmite Hotărârile Comisiei Județene către persoanele îndreptățite; 
t) Ține evidența documentelor tehnice principale ale cadastrului general, care se întocmesc la nivelul orașului: 
1. registrul cadastral al parcelelor; 
2. indexul alfabetic al proprietarilor ; 
3. registrul cadastral al proprietarilor; 
4. registrul corpurilor de proprietate; 
5. fișa centralizatoare, partida cadastrală pe proprietari și pe categorii de folosință; 
6. planul cadastral. 
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u) Atestă regimul tehnic, economic și juridic al imobilelor pe baza evidențelor deținute, precum și prin verificări, 
pentru nevoi interne; 
a. tehnic: efectuarea de măsurători, identificarea poziției, configurației și mărimii suprafețelor terenurilor pe 
categorii de folosință și proprietari; 
b. economic: identificarea pe baza evidențelor existente și prin orice alte mijloace a destinației, categoriei de 
folosință a parcelelor și eventual, a elementelor necesare stabilirii valorii imobilelor; 
c. juridic: identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate și a oricăror acte, precum și a posesiei 
efective; 
v) Asigură măsurători pentru întocmirea planurilor de situație corespunzătoare necesare desfășurării activității 
instituției;  
w) Identifică și evidențiază imobilele de pe teritoriul localității aflate în proprietatea orașului  Ianca; 
x) Efectuează măsurători, trasează în teren parcelele care fac obiectul legilor fondului funciar și completează 
procesele-verbale de punere în posesie, în vederea eliberării titlurilor de proprietate; 
y) Organizează evidența terenurilor restituite și a titlurilor de proprietate conform legilor fondului funciar; 
z) Verifică și avizează planurile de amplasament și delimitare, care stau la baza întocmirii documentațiilor în 
vederea obținerii ordinului prefectului; 
aa)  Analizează și soluționează, în limitele legale, cererile depuse privind diverse situații tehnice și de 
cadastru, de grănițuire, etc. ale terenurilor; 
bb) Întocmește schițele topografice și planurile de încadrare în zonă în cadrul instituției; 
cc)             Identifică terenurile care pot face obiectul exproprierii sau închirierii; 
dd) Verifică pe teren datele topografice (suprafețe, amplasament) și culege informații despre categoria de 
folosință, clase de bonitare și investiții efectuate în domeniul agricol; 
ee) Verifică expertizele topografice privind terenurile situate pe raza teritorială a orașului Ianca; 
ff)            Transmite compartimentelor implicate ca răspundere (Urbanism, Investiții, Achiziții, etc.) cererile 
aprobate din punct de vedere tehnic - cadastral sau către Comisia de fond funciar; 
gg) Realizează activității specifice geo-topo-cadastrale prin: măsurători topografice, calcule de suprafețe 
și de coordonate la teren, realizarea unor schițe, planuri, prin diverse proiecții la scara a detaliilor topografice și 
completarea lor cu documentațiile toponimice; 
hh) Întocmește referate de specialitate cu privire la eventualele litigii cadastrale în vederea eliberării 
certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire de către Serviciul Urbanism; 
ii) Organizează sistemul de cadastru general, la nivelul orașului prin: 
a. identificarea, înregistrarea și descrierea în documentele cadastrale a terenurilor și a celorlalte bunuri imobile 
prin natura lor, măsurarea și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale, precum și stocarea datelor pe 
suporturi informatice; 
b. asamblarea și integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate; 
c. identificarea și înregistrarea tuturor proprietarilor și a altor deținători legali de terenuri și alte imobile, în 
vederea asigurării publicității și opozabilității drepturilor acestora față de terți; 
jj) Gestionează, organizează și pune în aplicare cadastrul de specialitate la nivelul teritoriului administrativ al 
orașului, asigurând controlul centralizat al datelor;  
kk)  Asigură actualizarea planurilor topo-geo cu inventarierea, cadastrarea tehnico-imobiliară și a planurilor cu 
rețelele subterane de pe teritoriul orașului, furnizând date prin generarea de hărți tematice; 
ll)  Participă la activitatea comisiilor de aplicare a legilor proprietății; 
mm)  Întocmește diferite situații statistice, situații centralizatoare specifice activității biroului; 
nn) Ține evidența contractelor de arendare a terenurilor încheiate în baza Codului civil; 
oo) Participă la constatarea pagubelor cauzate culturilor agricole și animalelor;  
pp) Colaborează cu celelalte compartimente din instituție, cu specialiștii de la Direcția Agricolă, OCPI, etc. 
în rezolvarea problemelor de fond funciar și de agricultură;  
qq)  Participă la evaluarea producției la culturile vegetale;  
rr)          Verifică modul de folosire a terenurilor și existența efectivelor de animale, colaborând în acest sens cu 
circumscripțiile sanitar veterinare; 
ss)         Sprijină Consiliul local al orașului Ianca la elaborarea și adoptarea hotărârilor în domeniul agricol prin 
informări și referate de specialitate; 
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 Serviciul financiar-contabil, impozite și taxe, contracte, colectarea creanțelor bugetare, 
patrimoniu  

Art.49.-(1) Serviciul se organizează în directa subordine a primarului și are drept misiune elaborarea bugetului, 
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, întocmirea situațiilor financiare la nivelul UAT 
Ianca. 
(2) Serviciul are atribuții pentru Buget, Finanțe, Contabilitate, Salarizare și impozite si taxe. 
(3) Principalele atribuții ale domeniului financiar-contabilitate, salarizare sunt: 
a) Parcurgerea etapelor procesului bugetar care presupune următoarele faze consecutive: elaborarea, 
aprobarea, execuția, încheierea exercițiului bugetar, controlul execuției și aprobarea execuției bugetului; 
b) Fundamentarea și întocmirea, la termenele prevăzute de lege, a proiectului bugetului local, asigurând 
prezentarea tuturor documentelor necesare în vederea aprobarii bugetului anual, respectand termenele și 
procedurile legale de elaborare și adoptare a bugetului, antrenand toate serviciile publice și instituțiile 
subordonate Consiliului Local Ianca care colaborează la finalizarea proiectului și adoptarea bugetului; 
c) Urmărirea execuției bugetului local, verificarea și analizarea propunerilor de rectificare a bugetului local, de 
modificare a alocațiilor trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre și de utilizare a excedentului 
bugetar, pe care le supune aprobării consiliului local sau ordonatorului de credite; 
d) Întocmirea de analize și prognoze multianuale privind evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetului local; 
e) Întocmirea la termenele stabilite a situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale privind activitatea instituției 
și ale UAT Ianca și asigură transmiterea acestora în termenul indicat la organele teritoriale ale Ministerului 
Finanțelor Publice; 
f) Întocmirea ”Situației angajamentelor legale” – Anexa 1 la Ordinul 614/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, din care 
rezultă cheltuieli pentru investiții;  
g) Întocmirea ,,Proiectului de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții’’ - Anexa 2 la Ordinul 
614/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, pentru fiecare contract care urmează a se încheia, precum și pentru fiecare act 
adițional care modifică valoarea contractului inițial, pentru cheltuielile aferente investițiilor;  
h) Verificarea execuției de casă zilnică în vederea întocmirii deschiderilor de credite bugetare și a notelor  
justificative aferente la nivelul UAT Ianca;  
i) Întocmirea dispozițiilor bugetare pentru deschideri de credite la nivelul UAT Ianca;  
j) Aplicarea vizei de control financiar-preventiv pe documentele care stau la baza angajării plăților privind 
cheltuielile instituției;  
k) Avizează angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituției, în conformitate cu legislația în 
vigoare; 
l) Conduce evidența patrimoniului orașului Ianca asigurând gestiunea bunurilor aparținând domeniului public și 
privat al Orașului Ianca;  
m) Înregistrarea recepțiilor de active fixe în evidențele contabile și structurarea pe locuri de folosință,  
înregistrarea proceselor verbale de scoatere din funcțiune a activelor fixe în evidențele contabile, calculul și 
înregistrarea amortizării activelor fixe; 
n) Conducerea evidenței contabile distinct pe fiecare proiect finanțat din fonduri europene, inclusiv întocmirea 
fiecărei balanțe de verificare pentru fiecare proiect; decontarea cheltuielilor încadrate la capitolele bugetului 
proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, corespunzătoare tipurilor de cheltuieli din care fac parte; 
realizarea monitorizării tuturor plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile;  
o) Urmărește derularea proiectelor finantate de la bugetul local conform Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a O.G. nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 
recunoscute din România; 
p) Întocmirea de rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale serviciului, 
în vederea supunerii aprobării în consiliul local; 
q) Întocmirea raportărilor și a registrului datoriei publice locale; 
r) Evidența și regularizarea sumelor/cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 
s) Repartizarea sumelor alocate de Consiliul Județean Brăila unităților de învățământ pentru achitarea drepturilor 
de care beneficiază copiii cu CES; 
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t) Gestionarea relației cu societățile și regiile autonome la care Consiliul Local Ianca este acționar (aprobare 
BVC-uri, situații financiare, Rapoarte de activitate, indicatori de performanță etc). 
Serviciul financiar-contabil, impozite și taxe, contracte, colectarea creanțelor bugetare, patrimoniu 
realizând următoarele: 
a) Întocmirea la termenele stabilite a situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale privind activitatea 
instituției și asigură transmiterea acestora în termenul indicat în sistemul FOREXEBUG; 
b) Transmite și actualizează bugetul aprobat al instituției în sistemul FOREXEBUG; 
c) Întocmește și asigură semnarea și transmiterea documentelor electronice, vizualizarea rapoartelor, accesul 
în aplicația Controlului Angajamentelor Bugetare, pentru funcționalitățile sistemului ForExeBug prin accesarea 
site-ului Ministerului Finanțelor Publice prin ,,Punctul Unic de Acces,, - Sistemul FOREXEBUG; 
d) Întocmirea și verificarea balanței de verificare lunare, avându-se în vedere concordanța dintre conturile 
analitice și sintetice; 
e) Întocmește ordinele de plată și efectuează viramentele către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și către 
bugetul public consolidat, pe bază de documente justificative legale, avizate și aprobate de cei în drept; 
f) Întocmește situații statistice; 
g) Asigură, pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exercițiul bugetar curent, informații cu privire la 
creditele bugetare disponibile, angajamentele bugetare încheiate, angajamente legale încheiate, plățile efectuate 
în baza angajamentelor legale la un moment dat; 
h) Urmărește înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea documentelor contabile; 
i) Asigură controlul operațiunilor patrimoniale efectuate și al procedeelor de prelucrare utilizate, precum și 
exactitatea datelor contabile furnizate; 
j) Asigură respectarea planului de conturi general, modelelor, registrelor și formularelor comune privind 
activitatea contabilă și normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora; 
k) Ține registrele contabile obligatorii; 
l) Întocmirea situațiilor lunare, trimestriale și anuale cu privire la cheltuielile de personal (monitorizarea 
cheltuielilor de personal) ale Primăriei Ianca și cele consolidate la nivelul UAT Ianca; 
m)  Întocmește lunar și trimestrial declarațiile electronice privind obligațiile de plată către bugetul general 
consolidat; 
n) Conducerea jurnalului de vânzări și respectiv jurnalul de cumpărări și întocmirea decontului trimestrial de TVA 
dacă este cazul; 
o) Gestionează și evidențiază în contabilitate garanțiile materiale reținute gestionarilor și garanțiile de bună 
execuție constituite pentru contractele de lucrări; 
p) Asigură evidența contabilă și urmărește încasarea sumelor provenite din impozite și taxe locale, chirii și 
concesiuni; 
q) Întocmește statele de plată pentru personalul instituției  și întocmește declarațiile privind obligațiile de plata  
aferente salariilor, conform legislației în vigoare; 
r) Efectuează prin casierie, operațiuni de încasări, plăți în numerar pe baza documentelor aprobate și supuse 
controlului financiar preventiv, cu respectarea reglementărilor legale și  asigură păstrarea în casa de fier a 
sumelor încasate și a actelor de valoare; 
s) Ține evidența contabilă sintetică și analitică a materialelor și obiectelor de inventar; 
t) Efectuează Inventarierea anuală și înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii; 
u) Organizează și urmărește reevaluarea patrimoniului UAT Ianca, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor 
reevaluării și comunicarea acestora entităților din subordinea Consiliului Local Ianca sau care au în concesiune/ 
administrare bunuri aparținând Orașului Ianca; 
v) Arhivează documentele financiar-contabile conform Nomenclatorului arhivistic. 
Serviciul se organizează în directa subordine a primarului și are drept misiune constatarea, impunerea și 
încasarea impozitelor și taxelor locale, urmărirea contractelor de închiriere, concesiune, vânzare cu plata în rate, 
etc. Urmărirea, Controlul, Executare Silită a Taxelor și Impozitelor Locale se organizează având următoarele 
atribuții: 
a) Derularea activității de executate silită a contribuabililor care nu își plătesc de bunăvoie obligațiile fiscale 
datorate; 
b) Înființarea de popriri asupra veniturilor debitorilor restanțieri și înștiințarea acestora despre acest fapt; 
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c) Executarea silită a debitelor restante, ținerea evidenței obiectelor sechestrate, păstrarea lor în bune condiții, 
virarea la buget a sumelor restante în urma valorificării acestora, conform dispozițiilor legale; 
d) Instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile prin întocmirea procesului verbal de sechestru; 
e) Îndeplinește măsurile asiguratorii dispuse de organele fiscale, instanțele judecătorești, precum și de alte 
organe competente, în vederea realizării creanțelor aparținând bugetului local; 
f) În cazul înființării sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor imobile, transmite un exemplar al procesului 
verbal, pentru inscripția ipotecară; 
g) Comunică debitorului decizia emisă de organul care a dispus instituirea măsurilor asiguratorii ori, după caz, 
copie certificată a actului prin care instanța judecatorească sau alte organe competente au dispus masuri 
asiguratorii; 
h) Informează instanța judecătorească, organul fiscal sau alte organe competente interesate despre ducerea la 
îndeplinire a măsurilor asiguratorii; 
i) În baza deciziei motivate, emise de creditorii fiscali, ridică măsurile asiguratorii, când au încetat motivele 
pentru care acestea au fost dispuse sau s-a constituit o garanție, în condițiile legii; 
j) Întocmește Procesul verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripție, care se aprobă de către 
primar; 
k) Întocmește dosarul cu toate documentele și informațiile necesare pentru constatarea împlinirii termenului de 
prescripție, în care se clasează și procesul  verbal de constatare; 
l) Acționează în vederea evitării prescrierii dreptului de a cere executarea silită a creanțelor bugetare, luând 
măsuri de întrerupere sau suspendare a termenelor de prescripție; 
m) Întocmește titlul executoriu pentru toate creanțele fiscale care devin scadente prin expirarea termenului de 
plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege; 
n) Întocmește situații referitoare la executarea silită a creanțelor bugetare, modul de valorificare a bunurilor 
sechestrate, grafice de urmărire a încasării sumelor, alte informări solicitate de conducerea instituției; 
o) Pe baza documentelor privind cheltuielile efectuate, stabilește printr-un proces verbal, valoarea cheltuielilor 
cu executarea silită. Procesul  verbal constituie titlu executoriu; 
p) Întocmește Procesul verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită, conform 
ordinii de preferință; 
q) Întocmește propunerile de anulare a creanțelor fiscale, aparținând persoanelor fizice, în situațiile în care 
cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poștă, sunt mai mari decât creanțele supuse 
executării silite și le prezintă, spre aprobare, primarului; 
r) Completează Procesul verbal de constatare a insolvabilității; 
s) Verifică situația fiecărui debitor insolvabil, cel puțin o dată pe an, pe toată perioada, până la împlinirea 
termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită, inclusiv pe perioada în care cursul acesteia este 
suspendat sau întrerupt; 
t) La cererea contribuabilului, întocmește Nota de compensare a creanțelor fiscale cu creanțele debitorului 
reprezentând sume de restituit de la bugetele locale, până la concurența celei mai mici sume; 
u) Verifică respectarea condițiilor de înființare a popririlor pe veniturile realizate de debitori. 
v) Realizează constatarea, impunerea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, efectuând cel puțin 
o verificare anuală a acestora; 
w) Urmărește respectarea termenului legal de confirmare a debitelor de insolvabilitate, verifică actele de 
insolvabilitate; 
x) Stabilește și aplică penalitățile de întârziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor și taxelor locale; 
y) Întocmește listele de rămășițe la sfârșitul anului pentru contribuabilii care nu și-au plătit integral taxele și 
impozitele în cursul anului; 
z) Întocmește situații statistice referitoare la activitatea de constatare, impunere, urmărire a taxelor și impozitelor 
locale și transmiterea acestora la termenele stabilite; 
aa) Comunică Biroului contabilitate, lunar, situația debitelor și încasărilor la nivelul serviciului, precum și 
scăderile care au fost efectuate de către inspectori pe baza referatelor întocmite; 
bb) Participă la întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli local, asigurând concordanța dintre 
evidențele fiscale și capitolele și subcapitolele de venituri; 



20 

 

cc)   Emite facturi și urmărește încasarea chiriilor, ratelor și redevențelor provenite din închirierea, vânzarea cu 
plata în rate și concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public/privat al orașului Ianca, în baza actelor și 
documentelor transmise de către Biroul ADP; 
dd) Încasează sumele provenite din contractele de închiriere, vânzare cu plata în rate și concesiune ale 
bunurilor ce aparțin domeniului public/privat al orașului Ianca, în baza actelor și documentelor transmise de către 
Biroul ADP; 
ee) Întocmește rapoarte de specialitate către consiliul local, privind instituirea de taxe speciale sau alte taxe, 
conform prevederilor legale; 
ff) Verifică și înregistrează cererile privind acordarea înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale și întocmirea 
documentele necesare soluționării acestora; 
gg) Desfășoară activități de primire și verificare a declarațiilor de impunere depuse de contribuabili în vederea 
întocmirii procesului verbal de stabilire a impozitului sau taxei aferente; 
hh) Ține evidența contabilă analitică (nominală) pe plătitori, cu ajutorul rolului unic și registrului rol special; 
ii) Întocmește și transmite înștiințările debitorilor care au plătit în plus pe anul expirat; 
jj) Întocmește borderourile cu contribuabilii care au beneficiat de bonificații, întocmirea evidenței speciale a 
debitorilor care au fost declarați ca insolvabili, conform prevederilor legale în vigoare; 
kk) Transmite debitele aferente cetățenilor care și-au schimbat domiciliul unităților financiare și după primirea 
confirmării de la unitățile la care s-au transmis, se efectuează scoaterea din evidență; 
ll) Realizează la sfârșitul anului evidențele nominale conform instrucțiunilor legale; 
mm) Asigură calcularea majorărilor de întârziere și încasarea lor integral, calcularea și acordarea din oficiu prin 
chitanță a bonificației legale pentru plata cu anticipație; 
nn) Întocmește actele de insolvabilitate a debitorilor ce îndeplinesc condițiile prevăzute de lege; 
oo) Asigură conducerea corectă și la zi a evidenței din extrasele de rol; 
pp) Realizează acțiuni de control pentru identificarea și încasarea diferențelor de impozit și taxe constatate, 
propune sancțiuni contribuabililor ce încalcă legislația referitoare la constatarea, stabilirea, evidența și plata 
obligațiilor bugetare; 
qq) Efectuează controlul fiscal, întocmirea raportului în urma controlului fiscal; 
rr) Verifică, prin control fiscal, bazele de impunere, legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea 
și exactitatea îndeplinirii obligațiilor, respectarea prevederilor legislației fiscale și stabilirea diferențelor obligațiilor 
de plată, precum și a accesoriilor aferente acestora;  
ss) Pentru efectuarea inspecției fiscale utilizează "Avizul de inspecție fiscală", "Legitimația de inspecție", "Ordinul 
de serviciu", "Raportul de inspecție fiscală", "Notă de constatare", "Decizia de impunere privind obligațiile 
suplimentare stabilite de inspecția fiscală", "Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției" ; 
tt) Încheie procese verbale de constatare și aplică amenzi pentru următoarele contravenții: 
uu) -nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor fiscale; 
vv)         -refuzul contribuabilului de a permite cercetarea la fața locului, necesară pentru a face constatări în 
interes fiscal; 
ww) -refuzul contribuabilului de a da declarație scrisă, pe proprie răspundere, din care să rezulte că au fost 
puse la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru inspecția fiscală; 
xx)         -neîndeplinirea, de către contribuabil, a măsurilor prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecției fiscale, 
în termenele și condițiile stabilite de organul de inspecție fiscală; 
yy)  Inventariază videotecile și discotecile din localitate și prelucrează declarațiile de impunere privind impozitul 
pe spectacole pentru aceste activități ; 
zz)  Urmărește respectarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidența și gestionarea 
documentelor și a biletelor de intrare la spectacole, constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de 
lege ; 
aaa) Urmărește încasarea la termenele legale, a următoarelor impozite și taxe locale: 
a. impozit pe clădiri și terenuri deținute de persoane fizice și juridice; 
b. taxe asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice și juridice; 
c. taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor de construire; 
d. taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate; 
e. impozit pe spectacole; 
f. alte taxe și impozite locale. 
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Art.50.-Serviciul realizează și următoarele activități: 
I. REFERITOR LA STABILIREA, DECLARAREA ȘI PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE  
       - Urmărește depunerea declarațiilor de impunere de către contribuabili, la termenul prevăzut de lege. Notifică 
în cazul depășirii termenului legal de depunere a declarației, sancționează contravențiile și aplică amenzile și 
penalizările prevăzute de lege; 
       - Urmărește depunerea declarațiilor de impunere de către contribuabilii persoane fizice care dețin mai multe 
clădiri în proprietate, pentru stabilirea impozitelor pe clădiri majorate, verifică modul de completare a declarațiilor 
de impunere speciale și înregistrarea lor în baza de date; 
       - Stabilește sau modifică impozitul sau taxa, după caz, în situațiile în care impozitele și taxele datorate nu 
au fost stabilite, ca urmare a nedepunerii declarației, ori datele declarate nu corespund realității; 
        - Pentru luarea în evidență a autovehiculului, primește de la registratura U.A.T. declarația de impunere  a 
proprietarului, cartea de identitate a vehiculului, documentul care atestă dreptul de proprietate, dovada îndeplinirii 
formalităților vamale (dacă vehiculul este procurat de la o persoană fizică sau juridică străină) prelucrează datele 
și le depune la dosarul fiscal. Completează caseta ,,C’’ din Fișa de înmatriculare a vehiculului; 
        - Scade din evidența fiscală mijloacele de transport înstrăinate sau scoase din uz ca urmare a casării sau 
vânzării ca piese de schimb, cu condiția radierii prealabile din evidențele organelor de poliție. In cazul înstrăinării 
vehiculului (autovehicule vândute sau furate), completează caseta ,,E’’ din Fișa de înmatriculare, dacă, din 
evidențe, rezultă că deținătorul are achitate debitele referitoare la vehicul și dacă acesta nu este sechestrat, 
gajat, confiscat etc. 
       - Verifică pe teren situația contribuabililor posesori de mijloace auto, care își stabilesc domiciliul în localitate 
și confirmă preluarea debitului, în termenul prevăzut de lege, organului fiscal de la vechiul domiciliu sau sediu; 
      - Efectuează cercetările necesare încasării taxei sau transmiterii debitelor în localitățile unde au plecat, pentru 
contribuabilii proprietari de mijloace de transport care au plecat din localitatea de domiciliu, fără să declare sau 
fără să anunțe modificările intervenite; 
      - Transmite avizele de plată tuturor contribuabililor, la începutul anului, și înștiințările de plată, la debitorii care 
nu și-au achitat obligațiile de plată la termenele scadente; 
  -Eliberează autorizațiile și acordurile de funcționare în baza cererilor depuse de contribuabili și a 
documentelor justificative; 
       - În cazul în care constată că în Publicația de vânzare a bunurilor primită de la compartimentul de 
specialitate, debitorul are impozite și taxe neachitate, întocmește titlul executoriu și declarație de creanță, pe 
care le transmite executorului judecătoresc și Compartimentului juridic. 
II. REFERITOR LA CONSTITUIREA, RECONSTITUIREA ȘI COMPLETAREA  DOSARELOR FISCALE 
      - Inventariază contribuabilii care au dosare fiscale, complete sau incomplete; 
      - Identifică adresa actuală a contribuabililor care, deși nu au dosare fiscale, figurează în evidența 
informatizată; 
       - Constituie (reconstituie) dosarele fiscale pentru contribuabilii care nu au depus declarații de impunere, acte 
de proprietate, certificate de radiere pentru autovehicule și completează dosarele pentru contribuabilii care au 
deja dosare fiscale, dar la care documentația este incompletă; 
       - Verifică situația mijloacelor de transport din evidența informatizată, în evidențele I.P.J., pentru a vedea 
dacă au fost sau nu radiate; 
III. REFERITOR LA SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR FORMULATE ÎMPOTRIVA ACTELOR 
ADMINISTRATIVE FISCALE 
 - Participă la rezolvarea obiecțiunilor și contestațiilor prin care se solicită diminuarea sau anularea, după caz, a 
impozitelor și taxelor locale, a dobânzilor și penalităților de întârziere, ori se contestă măsurile stabilite prin  Nota 
de constatare, Procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției sau alte acte administrative fiscale; 
       - Întocmește și transmite Secretarului general o Notă privind măsurile contestate și documentele justificative, 
necesare fundamentării Dispoziției Primarului prin care se soluționează contestația. 
IV. REFERITOR LA ACORDAREA ÎNLESNIRILOR LA PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE 
       - Înregistrează în evidența fiscală scutirile de impozit pe clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent precum 
și taxa auto pentru un singur mijloc de transport, de care beneficiază veteranii de război, persoanele persecutate 
din motive etnice în perioada 06.09.1940 – 06.03.1945, persoanele persecutate după data de 06.03.1945, pe 
motive politice, soțul (soția) acestora, prizonierii reținuți în captivitate după 23.08.1944, persoanele care au 
calitatea de luptător în rezistența anticomunistă; 



22 

 

      - Înregistrează în evidența fiscală scutirea de impozit pe clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent, 
precum și  taxa auto aferentă unui singur autoturism tip HYCOMAT sau a unui moto triciclu, de care beneficiază 
luptătorii pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989; 
      - Înregistrează în evidența fiscală scutirea de impozit pe clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent, care 
se acordă văduvelor de război, văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit, persoanelor cu handicap 
grav sau accentuat; 
      - Înregistrează în evidența fiscală scutirea de impozit pe clădiri, care se acordă titularilor contractelor de 
construire a unei locuințe cu credit sau ai contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuințelor noi 
care se realizează în condițiile art. 7 – 9 din Legea locuinței nr. 114/1996, precum și beneficiarilor de credite, în 
condițiile prevederilor O.G.19/1994, aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1995, cu modificările și completările 
ulterioare; 
      - Primește cererile contribuabililor privind acordarea de înlesniri la plată pentru creanțele reprezentând 
venituri bugetare ale orașului; 
     - Urmărește completarea cererilor tipizate și anexarea documentelor justificative, de către contribuabili. 
V.  REFERITOR LA CERTIFICATELE FISCALE PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE 
      - Primește cererea privind eliberarea certificatului fiscal; verifică dacă solicitantul este titularul rolului sau dacă 
are calitatea legală de a primi certificatul fiscal; 
      - Avizează cererea, atestând realitatea impozitelor și taxelor datorate, bunurile patrimoniale impozabile ale 
contribuabilului, calitatea de proprietar a acestuia; 
     - Întocmește certificatul fiscal, îl semnează și îl supune aprobării. Certificatul fiscal care prezintă ștersături, 
modificări sau completări de orice fel, chiar dacă sunt confirmate prin semnătură, nu se supun aprobării 
conducerii; 
      - În cazul unor inadvertențe, constatate cu ocazia verificării dosarului fiscal, reface certificatul, pe baza 
mențiunilor făcute în Nota de constatare sau Declarația de impunere rectificativă; 
      - Eliberează certificatele fiscale contribuabililor pe baza actelor de identitate, împuternicirilor sau altor 
documente care atestă calitatea acestora, respectiv faptul că pot beneficia de aceste documente. 
VI REFERITOR LA REPREZENTAREA ÎN FAȚA INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI ȘI A ALTOR INSTITUȚII 
ȘI AUTORITĂȚI PUBLICE 
În exercitarea funcției de reprezentare în fața instanțelor judecătorești, îndeplinește următoarele acțiuni (prin 
consilierul juridic din cadrul serviciului): întocmește și redactează documente sau alte acte procedurale necesare 
susținerii cauzelor în care este implicată instituția (cereri, acțiuni, întâmpinări), exercită căile ordinare și 
extraordinare de atac prevăzute de legislația în vigoare. 

 Compartimentul proiecte cu finanțare nerambursabilă 
Art.51 (1) Compartimentul se organizează în subordinea directă a primarului și are drept responsabilități 
realizarea procedurilor de achiziții publice, urmărire contracte de achiziție publică (lucrări și prestări servicii, etc.), 
elaborare, implementare proiecte și realizare/urmărire investiții; 
(2) Compartimentul are următoarele atribuții: 
a) Monitorizarea Programelor Operaționale, Sectoriale sau alte programe cu finanțare externă în care orașul 
este eligibil;  
b) Identificarea de surse de finanțare pentru proiectele de dezvoltare; elaborarea și implementarea de proiecte 
cu finanțare internațională;  
c) Identificarea de parteneri pentru proiectele de cooperare internațională inițiate de autoritatea locală;  
d) Elaborarea și redactarea aplicațiilor de finanțare în vederea atragerii de fonduri internaționale pentru 
proiectele care urmează să fie depuse pentru finanțare nerambursabilă;  
e) Trimiterea în termen a răspunsurilor la solicitările de clarificări trimise de finanțator în procesul de evaluare a 
proiectelor depuse pentru finanțare;  
f) Elaborarea și punerea la dispoziția organismului responsabil cu evaluarea aplicațiilor de finanțare, toate 
informațiile solicitate în vederea completării documentației depuse pentru obținerea finanțării;  
g) Pregătirea documentelor necesare semnării contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri 
internaționale;  
h) Implementarea proiectelor finanțate din fonduri internaționale, asigurarea manangementul proiectelor;  
i) Colaborare cu toate serviciile de specialitate în ceea ce privește implementarea și monitorizarea proiectelor 
cu finanțare externă ce se implementează de către oraș;  
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j) Inițierea și participarea în comisiile de achiziții pentru bunuri, servicii, lucrări care se achiziționează în cadrul 
proiectelor din fonduri internaționale;  
k) Întocmirea contractelor de achiziții, care se încheie în cadrul proiectelor cu finanțare internațională;  
l) Gestionarea contractelor de achiziții încheiate în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă;  
m) Întocmirea cererilor de rambursare, rapoarte intermediare tehnice și financiare, precum și raportările finale 
pentru proiectele cu finanțare internaționale aflate în derulare;  
n) Gestionarea și arhivarea documentele specifice proiectelor implementate de către oraș;  
o) Elaborarea tuturor documentațiilor solicitate de către Autoritatea de Management în vederea extinderii 
perioadei de implementare a proiectelor de investiții cu finanțare nerambursabilă, dacă este cazul;  
p) Participarea la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare 
externă nerambursabilă;  
q) Elaborarea proiectele de hotărâri aferente proiectelor cu finanțare internațională;  
r) Diseminarea proiectelor derulate de către oraș și punerea la dispoziția cetățenilor informații referitoare la 
proiectele aflate în implementare;  
s) Monitorizarea implementării unor programe ale unor parteneri de pe plan local;  
t) Întreținerea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat si cooperare internațională cu asociații, instituții sau orașe 
din Europa și din lume;  
u) Urmărire derulării proiectelor, respectarea termenelor și efectuare a recepțiilor, conform contractelor încheiate 
în acest scop;  
v) Participare la întocmirea și fundamentarea listelor de lucrări de investiții pentru proiectul de buget și a 
programului anual de achiziții publice, studii, dotări și proiecte. 
Art.52.-Compartimentul are si următoarele responsabilități: 
1) În domeniul achizițiilor publice: 
a) Pregătește documentele necesare desfășurării achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări și derularea 
acestora în condițiile reglementărilor în vigoare;      
b) Gestionează garanțiile de participare la procedurile de achiziții;  
c) Transmite documentele de adjudecare a achizițiilor publice factorilor menționați în actele normative în baza 
cărora s-au organizat achizițiile și/sau în reglementări interne;  
d) Urmărește asigurarea desfășurării procedurilor de achiziții publice în cadrul termenelor legale stabilite;                        
e) Asigură studierea documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor a căror execuție va fi supusă achiziției 
și a celor pentru achiziția proiectării investițiilor publice, anterior organizării acestora, pentru întocmirea 
documentațiilor necesare organizării achiziției și susținerii acestora, anterior lansării, la instituțiile și/sau 
organismele prevăzute de lege;  
f) Organizează achizițiile bunurilor de natura mijloacelor fixe cuprinse în lista de investiții, după aprobarea 
bugetului local; 
g) Asigură protejarea proprietății intelectuale și/sau a secretelor comerciale ale participanților, precum și 
protejarea intereselor instituției și a confidențialității, în limitele prevăzute în cadrul legal și/sau cel intern existent, 
la organizarea procedurilor de achiziție publica și pe parcursul desfășurării lor;  
h) Constituie dosarele achizițiilor publice și întocmirea contractele aferente acestora; 
i) Întocmește si verifică instrucțiunile pentru ofertanți în vederea organizării procedurilor de achiziții publice 
(bunuri, servicii si execuția lucrărilor) din bugetul local de către instituțiile și serviciile publice finanțate din bugetul 
local; 
j) Culegere informații și primește documentele aprobate care justifică necesitatea și oportunitatea înscrierii în 
lista de investiții; realizarea proiectului strategiei de achiziții și a listei de investiții; 
k) Formulează propuneri pentru numirea comisiilor de evaluare privind atribuirea contractelor de furnizare, 
servicii și lucrări; 
l) Întocmește referate și dispoziții pentru numirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de 
achiziție publică; 
m) Asigură participarea ca membri în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii și 
lucrări; 
n) Formulează clarificări solicitanților ofertanți, care au obținut, în condițiile legii, documentația pentru elaborarea 
și prezentarea ofertei și asigurarea transmiterii către toți ofertanții a comunicării privind rezultatul aplicării 
procedurii pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii și lucrări; 
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o) Primește referatele de necesitate întocmite de către compartimentele de specialitate care inițiază achiziția; 
p) Întocmește temele de proiectare pentru obiectivele noi de investiții, pe baza planurilor urbanistice aprobate, 
supunerea acestora aprobării ordonatorului de credite; 
q) Participă în comisiile de analiză a ofertelor pentru efectuarea achizițiilor proiectării și execuției investițiilor 
publice;              
r) Întocmește contractele de furnizare, servicii și lucrări și se îngrijește de semnarea acestora de către părțile 
contractante; 
s) Transmite, după semnarea contractului, câte o copie a acestuia către compartimentul care a inițiat achiziția 
în vederea urmăririi derulării contractului; 
t) Întocmește programul anual al achizițiilor publice în baza necesităților comunicate de compartimentele pentru 
care se organizează procedurile de achiziție publică;  
u) Alege procedura de achiziție publică în funcție de valoarea estimată aprobată prin referate;  
v) Verifică existența fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziție în parte;  
w) Stabilește prin nota justificativă aprobată de ordonatorul principal de credite criteriile de calificare și selecție 
a ofertanților;  
x) Stabilește prin nota justificativă aprobată de ordonatorul principal de credite criteriul și factorii de evaluare 
utilizați în cadrul criteriului de atribuire atunci când acesta este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic”;  
2) În domeniul investițiilor publice  
a) Confirmarea pe documentele de plată a cheltuirii sumelor de plată pentru obiective prevăzute în programul 
de investiții în limita prevederilor acestuia și conform contractelor încheiate; 
b) Asigurarea recepțiilor obiectivelor de investiții, primirea cărții tehnice a construcțiilor, predarea obiectivelor în 
exploatare și administrare după finalizare;         
c) Verificarea întocmirii corecte, conform contractului/comenzii, a situațiilor de plată, a proceselor verbale de 
recepție a lucrării și a ordinelor de lucru;  
d) Verificarea pe teren sau prin sondaj, a lucrărilor executate de prestatori în vederea avizării situațiilor de plată; 
e) Verificarea aplicării corecte a prețurilor unitare la materiale; 
f) Verificarea aplicării corecte a sporurilor, cotelor și normelor de deviz, conform legislației în vigoare; 
g) Verificarea aplicării corecte a clauzelor contractuale; 
h) Asigurarea derulării contractelor economice încheiate de diverși agenți economici cu UAT și respectarea 
disciplinei contractuale, conform clauzelor contractelor încheiate. 
i) Asigură protecția și conservarea spațiilor verzi, prin întocmirea documentației care permite intervenții supra 
spațiilor verzi; 
j) Întocmește referate de necesitate anuale pentru lucrările de investiții aflate în derulare și pentru lucrări noi; 
k) Răspunde, împreună cu beneficiarii sau administratorii direcți, de întocmirea programelor de finanțare a 
obiectivelor de investiții urbane din cadrul orașului; 
l)  Întocmește și actualizează cartea tehnică a construcției în perioada de garanție; 
m) Colaborează permanent cu firmele de proiectare și de consultanță, pe parcursul derulării contractelor de 
investiții; 
n) Colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor executate, cât și finanțarea și decontarea 
acestora; 
o) Colaborează cu direcțiile și serviciile de specialitate în aplicarea PUG, PUD, PUZ, cât și a altor programe de 
dezvoltare urbană; 
p) Colaborează cu proprietarii rețelelor edilitare subterane, pentru coordonarea activității investiționale a 
acestora; 
q) Colaborează cu administratorii de rețele edilitare și cu direcțiile de specialitate ale acestora pentru 
coordonarea lucrărilor derulate și pentru obținerea avizelor tehnice de specialitate; 
r) Analizează documentațiile tehnico-economice ale investițiilor publice, întocmirea documentațiilor pentru 
avizarea și aprobarea acestora;                   
s) Face propuneri de completare sau de dezvoltare a investițiilor de lucrări edilitare (rețele de apă potabilă, 
rețele de canalizare, reabilitare sistem rutier, consolidări imobile, lăcașe de cult etc.); 
t) Inițiază și urmărește punerea în aplicare a Planului de Mobilitate Urbană. 
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 Serviciul Poliția Locală  
Art.53.-Poliția locală se organizează ca un compartiment funcțional, fără personalitate juridică, la nivel de 
serviciu, în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ianca, în subordinea directă a primarului. 
Art.54.-Activitatea Poliției Locale se desfășoară prin propriul Regulament de Organizare și Funcționare și are 
următoarele atribuții: 
În domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei bunurilor, poliția locală are următoarele atribuții: 
a) menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al 
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii; 
b) menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, 
în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele 
comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în 
proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii 
publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică; 
c) participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare 
și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și 
înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 
d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a 
reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de 
asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii; 
e) constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul 
de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a 
celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la 
adăpost; 
f) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau 
serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice; 
g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, 
marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, 
manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea 
activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane; 
h) asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau 
în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, 
stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului București; 
i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială 
stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele 
constatate în raza teritorială de competență; 
j) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de 
judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza 
de competență; 
k) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de 
ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale; 
l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de 
clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale; 
m) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite; 
n) acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu 
atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice. 
În domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are următoarele atribuții: 
a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua 
semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite 
de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice; 
b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea 
semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje 
rutiere; 
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c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum 
sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe 
drumurile publice; 
d) participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație 
ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni 
comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum 
și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane; 
e) sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul 
transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență; 
f) acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței 
și siguranței traficului; 
g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se 
impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul 
victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 
h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, 
parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor 
staționate neregulamentar; 
i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și 
accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor 
vehicule; 
j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, 
conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală; 
k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în 
zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, 
rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap; 
l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând 
domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale; 
m) cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului 
autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul 
public. 
În domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradal, poliția locală are următoarele atribuții: 
a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau 
desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu; 
b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor 
de reparații ale părții carosabile și pietonale; 
c) verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de 
afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice; 
d) participă la acțiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe 
domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea 
autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea 
protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice; 
e) constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul 
autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în 
vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare 
a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean, primarului unității administrativ-
teritoriale ori al sectorului municipiului București în a cărui rază de competență s-a săvârșit contravenția sau 
persoanei împuternicite de aceștia. 
În domeniul protecției mediului, poliția locală are următoarele atribuții: 
a) controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor 
menajere și industriale; 
a^1) supraveghează depozitele de deșeuri aflate în circumscripția teritorială a unității/subdiviziunii administrativ-
teritoriale pentru prevenirea declanșării unor incendii, cu consecințe negative pentru viața oamenilor, mediu și 
bunuri materiale; 
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b) sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind 
nivelul de poluare, inclusiv fonică; 
c) participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor; 
d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau 
pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de 
interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora; 
e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 
f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a 
gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor; 
g) verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii; 
h) verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele 
stabilite; 
i) verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările 
cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor 
de gospodărire a localităților; 
j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor 
prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale. 
În domeniul activității comerciale, poliția locală are următoarele atribuții: 
a) acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților 
comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale; 
b) verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane 
fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și 
respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare; 
c) verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor 
de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente 
stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale; 
d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios; 
e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare 
a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice; 
f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici; 
g) identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale și 
pe raza sectoarelor municipiului București sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice 
locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora; 
h) verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în 
competența autorităților administrației publice locale; 
i) cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora; 
j) verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor 
comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli; 
k) verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu activități de producție, comerț sau 
prestări de servicii desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale; 
l) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor 
prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale. 
În domeniul evidenței persoanelor, poliția locală are următoarele atribuții: 
a) înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 
b) cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter 
personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu 
respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 
date; 
c) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și 
actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 
38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de 
identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a 
persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate. 
 În cazul infracțiunilor flagrante, personalul poliției locale procedează conform dispozițiilor art. 293 din Legea 
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare. 
 În cazul executării în comun cu unitățile/structurile Poliției Române sau cu cele ale Jandarmeriei Române a 
unor misiuni în domeniul menținerii sau asigurării ordinii publice ori pentru dirijarea circulației rutiere, efectivele 
poliției locale acționează sub coordonarea directă a Poliției Române sau a Jandarmeriei Române, după caz. 
 
Art.55.-Compartimentul Resurse Umane are următoarele atribuții: 
a) Întocmește documentația de aprobare sau modificare a organigramei aparatului de specialitate al primarului, 
statul de funcții și de personal, precum și a organigramelor și a statelor de funcții pentru serviciile publice din 
subordinea consiliului local; 
b) Organizează și desfășoară concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a posturilor contractuale, 
în condițiile legii, context în care asigură: 
- înștiințarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici despre organizarea concursului; 
- publicarea anunțului de concurs în Monitorul Oficial, în ziare de largă circulație, pe site-ul instituției; 
- constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor; 
- solicitarea bibliografiei de concurs și a condițiilor de participare la concurs de la compartimentele de 
specialitate; 
c) Întocmește dispozițiile de încadrare, detașare, transfer, suspendare, sancționare, încetare a activității 
funcționarilor publici și a personalului contractual, de propunere spre pensionare și orice alte modificări apărute 
în cadrul raporturilor de muncă;                 
d) Întocmește contractele individuale de muncă și a actelor adiționale la contractele individuale de muncă pentru 
personalul contractual; 
e) Coordonează procesul de elaborare, gestionare și evidență a fișelor de post, solicită efectuarea de completări 
și modificări de la compartimentele de specialitate, de fiecare dată  când apar modificări în conținutul atribuțiilor 
posturilor; 
f) Ține evidența propunerilor de actualizare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a instituției și a 
Regulamentului de ordine interioară; 
g) Întocmește și completează la zi registrul de evidență a salariaților, în format electronic; 
h) Completează și ține la zi dosarele profesionale ale funcționarilor publici, conform prevederilor legale; 
i) Completează și ține la zi a dosarele personale ale personalului contractual din cadrul instituției; 
j) Ține la zi evidența structurii funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului și pentru serviciile 
publice din subordinea consiliului local; 
k) Aplică majorări de salarii și modificări privind salarizarea personalului; 
l) Stabilește sporuri specifice de care beneficiază personalul contractual și funcționarii publici, conform 
prevederilor legale; 
m) Efectuează operațiuni privind încadrarea, stabilirea drepturilor salariale și orice modificare intervenită pe 
parcursul desfășurării activității pentru salariați și pentru asistenții angajați pentru bolnavii cu handicap de gradul 
I; 
n) Coordonează și monitorizează activitățile de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale 
salariaților instituției; asigură ținerea la zi a calificativelor de evaluare acordate;  
o) Ține evidența cererilor de concedii de odihnă, medicale, de studii, fără plată, de maternitate și alte tipuri de 
concedii;                           
p) Întocmește situațiile solicitate în domeniul resurselor umane - salarizare - de către Instituția Prefectului, 
Direcția de Statistică, Direcția Finanțelor Publice etc. 
q) Ține evidența perioadei de debutant pentru funcționarii publici debutanți, urmărește modul de întocmire a 
documentelor de către evaluator și îndrumător în vederea promovării  de la stagiul de debutant; 
r) Coordonează întocmirea programului de desfășurare a perioadei de debutant pentru funcționarii publici 
debutanți; 
s) Ține evidența funcționarilor publici care au promovat, a celor care urmează să fie promovați sau avansați, 
efectuarea demersurilor necesare pentru avansarea sau promovarea acestora, în condițiile legii; 
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t) Întocmește foile colective de prezență pentru aparatul de specialitate al primarului, asigură ținerea evidenței 
orelor suplimentare pe fiecare salariat în parte, pe baza pontajelor întocmite la nivelul fiecărui compartiment;  
u) Stabilește sporurile de vechime pentru personal, urmărește modificările intervenite în cursul anului; 
v) Întocmește adeverințele de salariat, de atestare a vechimii în muncă sau a vechimii în specialitate; 
w) Coordonează metodologic realizarea cercetării disciplinare ale personalului contractual în situațiile în care se 
constată săvârșirea de abateri disciplinare de către aceștia; 
x) Întocmește propunerile privind planul de formare profesională la nivel de instituție; 
y) Primește ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituțiile abilitate în domeniu; 
z) Centralizează planificarea concediilor de odihnă pentru anul următor pentru personalul contractual și 
funcționarii publici, conform planificării și ține evidența zilelor de concedii pentru fiecare angajat;  
aa) Ține evidența participării la cursuri de perfecționare profesională a funcționarilor publici și a personalului 
contractual din cadrul instituției; 
bb) Întocmește adeverințele de stagiu de cotizare și documentația specifică pentru elaborarea dosarului de 
pensionare pentru salariații care întrunesc condițiile de pensionare pentru limită de vârstă conform legii; 
cc) Întocmește documente către consiliul local pentru stabilirea de funcții publice noi prin transformarea unor 
posturi de natură contractuală ale căror ocupanți exercită prerogative de putere publică; 
dd) Întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activități din domeniul 
resurselor umane inițiate de diverse compartimente din cadrul instituției; 
ee) Completează și transmite ori de câte ori este cazul Registrul General de Evidență a Salariaților (personal 
contractual) către I.T.M. Brăila; 
ff)      Urmărește întocmirea și transmiterea Raportului privind respectarea normelor de conduită de către 
funcționarii publici și a Raportului privind implementarea procedurilor disciplinare către A.N.F.P. conform 
prevederilor legii, de către consilierul etic; 
gg) Exercită atribuțiile consilierului de etică; 
hh) Ține legătura cu A.N.F.P. în ceea ce privește funcțiile publice și funcționarii publici prin intemediul 
Portalului de Management al Funcțiilor Publice și al Funcționarilor Publici; 
ii) Întocmește proceduri, dispoziții, referate, etc. privind activitatea de resurse umane; 
jj) Transmite către A.N.F.P. orice modificare a raporturilor de serviciu a funcționarilor publici cât și modificări ale 
statului de funcții publice prin intermediul Portalului de Management al Funcțiilor Publice și al Funcționarilor 
Publici; 
kk) Ține evidența eliberării legitimațiilor de serviciu pentru funcționarii publici și personalul contractual, a emiterii 
de duplicate în cazul deteriorării lor, precum și urmărirea predării legitimațiilor la plecarea din instituție; 
ll)    Actualizează informațiile din REVISAL; 
mm)  Ține evidența și urmărește activitățile de lichidare, la plecarea unui angajat din instituție; 

 Direcția de Asistență Socială are următoarele funcții:  
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea 

nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului 
comunității în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a 
cazurilor de risc de excluziune socială etc; 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în 
care se pot afla anumite grupuri sau comunități; 

c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual 
de acțiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; 

d) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru acordarea 
beneficiilor de asistență socială și furnizarea serviciilor sociale; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție; 
f) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități ale 

administrației publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu 
serviciile publice locale de asistență socială din alte unități administrativ-teritoriale, cu reprezentanții 
furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare; 

g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile; 
h) de reprezentare a unității administrativ teritoriale în domeniul asistenței sociale. 
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În îndeplinirea acestor funcții Direcția de Asistență Socială are următoarele atribuții:  
1.-În materie de asistență socială și administrare a beneficiilor de asistență socială: 
a) Întocmește și verifică dosarele pentru alocația de stat pentru minori;  
b) Întocmește și verifică dosarele pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului /stimulent inserție, 
până la împlinirea vârstei de 2ani/3 ani pentru copilul cu handicap; 
c) Transmite lunar A.J.P.I.S. Brăila dosarele privind acordarea alocației de stat și indemnizației /stimulentului de 
inserție; 
d) Efectuează anchete sociale la domiciliul părinților necăsătoriți, solicitanți de indemnizație creștere 
copil/stimulent inserție; 
e) Întocmește, verifică, emite dispoziții și  reevaluează în termenul stabilit de lege, dosarele privind acordarea 
venitului minim garantat;  
f) Comunică în termenul prevăzut de lege dispozițiile privind acordarea venitului minim garantat; 
g) Întocmește, verifică, emite dispoziții și  reevaluează în termenul stabilit de lege, dosarele privind acordarea 
alocației pentru susținerea familiei; 
h) Comunică în termenul prevăzut de lege dispozițiile privind acordarea alocației pentru susținerea familiei; 
i) Întocmește, verifică, soluționează dosarele pentru angajarea asistentului personal pentru persoană cu 
handicap sau acordarea indemnizației cuvenită adultului sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav;  
j) Efectuează anchete sociale și ține legătura cu bolnavii și familiile acestora; 
k) Ține legătura cu D.G.A.S.P.C Brăila și transmite /solicită documente privind situația persoanelor cu handicap; 
l)  Efectuează anchete sociale la solicitarea instituțiilor abilitate, privind persoanele cu handicap; 
m) Efectuează anchete sociale necesare pentru completarea documentației în vederea evaluării complexe a 
cazurilor de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap și a fișelor socio-medicale solicitate 
de Comisia de evaluare a capacității de muncă;  
n) Întocmește rapoarte de monitorizare pentru copii cu handicap în temeiul Ordinului 1985/1305/2016; 
o) Soluționează cererile pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și înaintează  în termenul legal, 
instituțiilor abilitate, documentele privind plata acestor ajutoare; 
p) Verifică  prin anchete sociale situația solicitanților de ajutor pentru încălzirea locuinței, ori de câte ori este 
nevoie; 
q) Soluționează cererile pentru acordarea ajutoarelor de urgență, ajutoarelor sociale comunitare, ajutoarelor 
excepționale pentru copii, conform reglementărilor legale; 
r) Soluționează cererile pentru acordarea gratuităților pentru persoanele cu handicap (abonamente transport în 
comun, permis de parcare, anchetă socială pentru obținerea rovinietei); 
s) Soluționează cererile, întocmește dosarele, urmărește îndeplinirea condițiilor de acordare  pentru obținerea 
stimulentului educațional - tichete sociale pentru grădiniță, în baza Legii 248/2015 cu modificările ulterioare; 
t) Soluționează cererile, întocmește dosarele, urmărește îndeplinirea condițiilor de acordare  pentru obținerea 
tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în baza OUG 133/2020 cu modificările ulterioare; 
u) Colaborează cu instituțiile abilitate privind emiterea documentelor de identitate pentru persoanele lipsite de 
ocrotire; 
v) Colaborează și răspunde solicitărilor instituțiilor publice (AJPIS, DGASPC, instanță, Poliție, spitale etc.) pentru 
efectuarea anchetelor sociale; 
w) Monitorizează situația persoanelor și familiilor aflate în situații de risc; identificarea riscurilor,  întocmirea 
planurilor de servicii și implementarea acestora;  
x) Monitorizează copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate;  
y) Monitorizează activitatea asistenților personali; 
z) Asigură distribuirea alimentelor primite de la UE; 
aa) Asigură înhumarea persoanelor decedate, fără aparținător; 
bb) Monitorizează evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții își îndeplinesc obligațiile cu privire la 
copii care au beneficiat de măsură de protecție și au fost reintegrați în familie 
cc)         Identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și beneficii sociale  pentru prevenirea 
separării copilului de familia sa; 
dd) Asigură restabilirea și menținerea relațiilor personale ale copilului separat de unul dintre părinți cu celălalt 
părinte;  
ee) Intervenții privind combaterea cerșetoriei și a abandonului școlar; 
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ff) Întocmirea anchetelor sociale pentru acordarea de burse sociale, bani de liceu, adaptarea curriculară, etc. 
gg) Întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a 
beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local; 
hh) Comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit 
legii; 
ii) Elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială. 
 
2.-În materie de autoritate tutelară: 
a) Exercită în mod permanent un control efectiv cu privire la ocrotirea minorilor și a persoanelor majore 
lipsite de capacitate de exercițiu, în cazurile prevăzute de lege; 
b) La solicitarea instanței de judecată, întocmește lucrările necesare privind tutela pentru minori și majori, 
în cazurile prevăzute de lege; 
c) La solicitarea notarului public întocmește referatul privind numirea curatorului special care îl asistă sau 
reprezintă pe minor, respectiv îl reprezintă pe bolnavul pus sub interdicție judecătorească la încheierea actelor 
de dispoziție sau la dezbaterea procedurii succesorale; 
d) La solicitările instanței de judecată, autoritatea tutelară numește un curator special pentru îngrijirea și 
reprezentarea celui a cărui interdicție a fost cerută, precum și pentru administrarea bunurilor acestuia; 
e) Întocmește pe baza investigațiilor efectuate în teren rapoarte de anchete psihosociale în dosarele aflate 
pe rolul instanțelor de judecată, privind divorțul, stabilirea locuinței minorilor și a autorității părintești cu privire la 
aceștia, stabilirea contribuției de întreținere, stabilirea sau modificare cuantumului contributie de intretinere, 
tăgada paternității, stabilirea paternității, încuviințarea purtării numelui, modificare măsuri luate față de un minor 
prin sentința judecătorească, etc.; 
f) Întocmește pe baza investigațiilor efectuate pe teren, referatul în baza căruia asistă persoana vârstnică, 
la notar, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlul oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparțin în 
scopul întreținerii și îngrijirii sale; 
g) Întocmește referate la solicitarea unităților de psihiatrie în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
h) Efectuează monitorizarea tutelei; 
i) Asistă minorii care urmează să dea declarație cu privire la faptele penale săvârșite de aceștia la cererea 
organelor de cercetare penală; 
j) În situația în care părinții nu au nume comun și nu se înțeleg asupra numelui unui minor nou născut, la 
solicitarea instanței de judecată,  face propuneri privind stabilirea numelui minorului și, de asemenea stabilește 
numele și prenumele copilului abandonat; 
k) Încuviințează minorului care a împlinit vârsta de 14 ani să schimbe felul învățăturii ori a pregătirii 
profesionale, stabilită de părinți sau să aibă locuința pe care o cere desăvârșirea învățăturii sau pregătirii 
profesionale; 
l) Întocmește referate și acorda asistență și consiliere persoanelor vârstnice, în vederea încheierii unor 
acte juridice, conform Legii 17/2000, cu modificările ulterioare; 
m) Întocmește pe baza investigațiilor efectuate în teren, anchete psihosociale solicitate de către biroul 
notarial, privind desfacerea căsătoriei prin divorț, stabilirea locuinței minorilor și exercitarea autorității părintești; 
n) Conduce ședințele consiliului de familie (dacă acesta este constituit), care se vor ține la domiciliul 
minorului sau bolnavului interzis;  
o) Întocmește rapoartele de monitorizare pentru copii aflați în tutelă și transmite aceste rapoarte Agenției 
Județene de Plăți și Inspecție Socială Brăila; 
 
3.In materia organizării, administrării și furnizării serviciilor sociale și socio-medicale: 
a) Asigură organizarea, administrarea si acordarea serviciilor sociale care sa răspundă nevoilor identificate la 
nivelul comunității locale, servicii înființate prin hotărâri ale consiliului local;  
b) Gestionează pachetul minimal de servicii sociale pentru copil și familie, denumit pachet minimal de servicii,  
universal și obligatoriu, în scopul asigurării dreptului fiecărui copil la supraviețuire, dezvoltare, protecție, precum 
și la combaterea sărăciei. Pachetul minimal de servicii include servicii de bază și de informare în domeniul 
sănătății, educației și protecției sociale precum: identificarea situațiilor care pot genera marginalizarea sau 
excluziunea socială, evaluarea acestora, furnizarea de informații, consiliere, însoțire, asistență și monitorizare; 
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c) Constituirea echipelor mixte, multidisciplinare,  la nivelul autorităților locale pentru asigurarea pachetului 
minimal de servicii;  
d) Elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare 
a serviciilor sociale, după consultarea furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor 
reprezentative ale beneficiarilor și răspund de aplicarea acesteia; 
e) Propune înființarea serviciilor sociale de interes local; 
f) Monitorizează și evaluează serviciile sociale; 
g) Elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale; 
h) Elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de 
acțiune și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora; 
i) Asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și 
serviciile sociale disponibile; 
j) Întocmește planul anual de acțiune privind serviciile sociale. 
 

Compartimentul Cultura sport Ianca îndeplinește următoarele categorii de atribuții: 
a) Organizează și desfășoară proiecte, programe și evenimente cultural-artistice și de educație permanentă 
cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, tabere artistice, seminarii, expoziții, 
proiecții filme, etc.; 
b) Promovează valorile cultural artistice în rândul comunității ca element integrant al educației și urmărește 
atragerea comunității spre actul artistic; 
c) Elaborează calendarul anual al evenimentelor cultural - artistice și urmărește realizarea lui; evenimentele 
sunt desfășurate sub egida autorității publice locale și pot fi realizate în parteneriat cu instituții de drept public 
sau privat, de interes local, regional, național sau internațional; 
d) Dezvoltă, promovează și valorifică întreg potențialul cultural al orașului Ianca și atrage parteneri, instituții 
și personalitățile culturale, în vederea implicării lor în proiecte specifice; 
e) Conservă, protejează și transmite valorile culturii tradiționale, valorile morale, artistice și tehnice ale 
patrimoniului cultural imaterial, local, național și universal; 
f) Păstrează și cultivă specificul local; revitalizează și promovează meseriile și îndeletnicirile specifice zonei 
și susținerea celor care le practică; 
g) Cultivă valorile autentice ale creației populare, ale artei interpretative neprofesioniste în diferite genuri: 
muzică, teatru, coregrafie; 
h) Organizează cercuri de activități specifice, în acord cu domeniul de activitate al Centrului Cultural și cu 
reglementările legale în vigoare; 
i) Valorifică și promovează peisajul cultural al orașului, sub toate aspectele, urmărind dezvoltarea turismului 
cultural; colaborează cu partenerii locali, regionali, etc. pentru dezvoltarea acestui sector; 
j) Desfășoară proiecte, concursuri și festivaluri pentru susținerea formațiilor artistice de amatori și a artiștilor 
și creatorilor locali, inclusiv participă la evenimente culturale interjudețene, naționale și internaționale; 
stimulează creativitatea și talentul, urmărind constant realizarea unui act artistic de calitate; 
k) Organizează și susține activități de documentare, elaborarea de monografii și lucrări de educație civică și 
informare a publicului, editarea de publicații; 
l) Constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă și pune la dispoziția utilizatorilor fondul de carte existent 
aici, în raport cu structura socio-profesională a populației, cu cerințele reale și potențiale ale locuitorilor, pentru 
toate categoriile de beneficiari din orașul Ianca pe bază de acces liber; 
m) Facilitează, potrivit resurselor, accesul utilizatorilor la serviciile specifice și de informare ale unei biblioteci; 
n) Poate organiza și desfășura cursuri de educație permanentă și formare profesională continuă de interes 
comunitar, în afara sistemelor formale de educație; 
o) Dezvoltă parteneriate și schimburi culturale pe plan local, județean, național și internațional; organizează 
și desfășoară colaborări cu centre similare din țară și străinătate, cu alte instituții de drept public sau privat; 
p) Organizează și desfășoară colaborări și schimburi culturale cu centre similare din țară și din străinătate, 
cu alte instituții publice sau de drept privat; 
q) Administrează și întreține clădirile și dotările destinate sectorului cultural local și închiriază spațiile 
disponibile în acord cu prevederile legale. 
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II.-Compartimente  în subordinea directă a Viceprimarului orașului Ianca 
 Serviciul   administrativ  gospodăresc realizează următoarele activități: 

1) In domeniul curățeniei: 
a) Asigurarea serviciilor igienico-sanitare și de curățenie în clădirea administrativă a Primăriei Ianca, respectiv 
în birouri, pe holuri, spații destinate relațiilor cu publicul, în sălile de ședințe, toalete, anexe etc, în vederea 
desfășurării în condiții de curățenie și ordine a activității și evenimentelor care se desfășoară în incinta Primăriei 
Ianca; 
b) Asigurarea serviciilor de pază și protecției a clădirii și a bunurilor din Primăria Ianca, prin personal propriu 
calificat, respectiv colaborarea permanentă cu Poliția Locală; 
c) Asigurarea accesului ordonat în incinta instituției a personalului propriu și a cetățenilor; 
d) Asigurarea serviciilor de transport pentru personalul din structurile aparatului de specialitate ale primarului; 
e) Urmărirea contractelor încheiate cu furnizorii de utilități și achiziționarea materialelor auxiliare (rechizite, 
materiale de curățenie, apă, etc) în vederea desfășurării în condiții optime a activității angajaților primăriei; 
f) Analizează, centralizează necesitățile compartimentelor și asigură recepția și repartizarea materialelor  
consumabile;  
g) Gestionează mijloacele fixe și obiectele de inventar din cadrul instituției, precum și din cadrul sediilor și 
obiectivelor publice care aparțin instituției;  
h) Recepționează  materialele, obiectele de inventar și mijloacele fixe intrate în magazie, întocmește NIR-uri, 
(note de intrare – ieșire), deschizând fișa de evidență a obiectelor de inventar; 
i) Asigură conducerea evidenței fișelor de magazie pentru urmărirea consumurilor de materiale; 
j) Asigură conducerea autovehiculele pe care le are în gestiune; 
k) Asigură reparațiile și carburanții pentru autovehiculele pe care le are în gestiune; 
l) Asigură, cu cel puțin o lună înainte de expirare, reînnoirea contractului de asigurare obligatorie prin efectul 
legii de răspundere civilă și facultative CASCO, pentru mașinile din dotare; 
m) Respectă pe cât posibil viteza economică de consum a autovehiculului pentru încadrarea consumului de 
carburant în limitele de consum raportat la 100 km echivalenți; 
n)  Asigură efectuarea la termen a reviziei tehnice a autovehiculelor; 
o) Participa la pregătirea programului și la instructajele NTS și PSI; 
p) Verifică starea tehnică a autovehiculelor, inclusiv anvelopele; 
q) Asigură  respectarea cu strictețe actele normative care reglementează circulația pe drumurile publice; 
r) Efectuează întreținerea zilnică a autovehiculelor, parcarea adecvată a acestora; 
s) Asigură gestionarea foilor de parcurs; 
t) Asigură reparațiile curente și curățenia la sediile administrative ale Primăriei Ianca ; 
u) Asigură evidența spațiilor din incinta instituției urmărind gradul de ocupare a acestora, asigurând spații 
corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții optime a activității normale a personalului; 
v) Organizează activitățile de protocol instituțional; 
w) Controlează modul de utilizare a bunurilor mobile și imobile din cadrul instituției. 
2) în domeniul transport: 
a) Elaborează și actualizează regulamentul serviciului de transport public local în regim de taxi, conform 
legislației în vigoare; 
b) Asigurarea managementului calității serviciilor de transport public; 
c) Urmărește principalii indicatori tehnico-economici ai transportului public local; 
d) Urmărește sistematic realizarea calității serviciului de transport; 
e) Avizează traseele, stațiile și stațiile de îmbarcare pentru taximetre, microbuze în servicii regulate; 
f) Eliberează autorizații de circulație în orașul Ianca pentru taximetre; 
g) Elaborează metodologia privind autorizarea dispeceratelor, conform legislației în vigoare; 
h) Aprobă și eliberează autorizațiile de transport, execuție și traseu în conformitate cu legislația în vigoare; 
i) Ține evidența agenților economici și persoanelor fizice autorizate cărora li se acordă licențe de transport, 
execuție și traseu; 
j) Întocmește “Registrul taximetriștilor” și “Registrul operatorilor de transport și ai licențelor”; 
k) Inițiază licitațiile de trasee pentru transportul de persoane prin servicii regulate cu microbuze; 
l) Urmărește respectarea de către operatorii de transport a contractelor de concesionare; 
m) Întocmește rapoarte privind serviciile prestate de către operatori; 
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n) Propune spre aprobarea Consiliului Local Ianca sisteme de management ale serviciului de transport public 
local; 
o) Controlează și ia măsuri de respectare a normelor de amenajare, întreținere și exploatare a stațiilor de 
îmbarcare și debarcare; 
p) Controlează, împreună cu Poliția locală, respectarea de către operatori a traseelor de transport; 
q) Coordonează organizarea și realizarea activităților necesare atribuirii contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor de transport public local; 
r) Gestionează activitățile specifice transportului școlar din oraș și a transportului de marfă (autorizarea 
transportului pentru vehicule mai mari de 7,5 t); 
s) Obține licențele și autorizațiile necesare desfășurării activităților de transport pe care le gestionează; 
t) Eliberează certificate de înregistrare pentru vehicule care nu există obligativitatea înmatriculării; 
u) Întocmește documentațiile necesare tipăririi, gestiunii și distribuirii certificatelor de înregistrare necesare 
înregistrării vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării; 
v) Gestionează, distribuie și asigură evidența modului de eliberare și achitare a contravalorii certificatelor de 
înregistrare a vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării; 
w) Primește cererile și documentația legală cu privire la radierea din circulație a vehiculelor care nu fac obiectul 
înmatriculării; 
x) Întocmește referate care stau la baza dispozițiilor de primar privind anularea certificatelor de înregistrare 
atribuite vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării; 
y) Ține evidența computerizată a vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării; 
z) Gestionează activitățile specifice din domeniile câini comunitari, protecția mediului, cadavre animaliere, 
dezinsecție, deratizare, protecția plantelor, evidența muncii în folosul comunitării, serviciul de probațiune; 
3) în domeniul protecției mediului 
a) duce la îndeplinire, prin întocmirea de documentații, a măsurilor stabilite de instituțiile de control, pentru 
protecția mediului; 
b) urmărește îndeplinirea condițiilor de protecție a mediului, de igienizare la nivelul orașului; 
c) întocmește documentația de mediu necesară pentru obținerea avizelor și  acordurilor de mediu; 
d) depune documentația de mediu la / de la autoritatea teritorială pentru protecția mediului; 
e) propune măsuri privind asigurarea protecției mediului la nivelul orașului Ianca; 
f) urmărește stadiul investițiilor de mediu; 
g) colaborează cu Ministerul Mediului, Agenția Județeană pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu,  
Administrația Fondului pentru Mediu, compartimentul de specialitate de la nivelul Consiliului județean Brăila. 
4) în domeniul iluminat public 
a) Verifică periodic modul de funcționare a iluminatului public și realizarea propunerilor de extindere și 
îmbunătățire a serviciului; 
b) Gestionează activitățile specifice în vedere realizării unui iluminat arhitectural, ornamental și ornamental festiv 
adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanță publică sau culturală sau decorării localității cu prilejul 
anumitor sărbători; 
c) Urmărește comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanție și post garanție; 
d) Verifică avizele de iluminare și amenajare fațadă, verificarea bunei funcționare a instalațiilor de semaforizare 
și funcționarea corespunzătoare a iluminatului public stradal din orașul Ianca; 
e) Participă la recepțiile parțiale/finale ale obiectivelor de investiții; 
f) Participă la verificările efectuate asupra sistemului de iluminat; 
g) Participă la avizarea din punct de vedere tehnic a racordurilor în sistemul de iluminat public (iluminat 
arhitectural, publicitate pe stâlpi, etc). 
5) în domeniul fondului locativ: 
a) Propune realizarea lucrărilor de întreținere și reparații locuințe din fondul locativ;  
b) Întocmește și actualizează permanent inventarul fondului locativ. 
6) în domeniul întreținere, intervenții: 
a) Asigură executarea lucrărilor de reparații și întreținere a bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al 
orașului Ianca, asigurând funcționarea în bune condiții a acestora ; 
b) Executarea lucrărilor de reparații, întreținere și mentenanță la instalațiile tehnico-sanitare și termice la bunurile 
ce aparțin domeniului public și privat al orașului Ianca; 
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c) Executarea lucrărilor de reparații: zidărie, tencuieli, placări, dulgherie, împrejmuiri, turnare de betoane la 
bunurile ce aparțin domeniului public și privat al orașului Ianca; 
d) În caz de calamități și catastrofe sau alte situații similare, se procedează la mobilizarea personalului și 
executarea intervențiilor necesare conform planului de apărare aprobat, organizându-se prevenirea și înlăturarea 
efectelor fenomenelor meteorologice din oraș.    
7) în domeniul administrării piețelor: 
a) Asigură administrarea activității piețelor, amenajarea spațiilor, închirierea spațiilor și tarabelor; 
b) Efectuează și răspunde de operațiile de încasare a taxelor de piață; 
c) Verifică dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale, și nu permite 
accesul altor comercianți; 
d) Ține evidența și completează registrul de evidență a închirierilor; 
e) Asigură evidența solicitărilor locurilor de vânzare și asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli și 
comercianților produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor; 
f) Controlează dacă mijloacele de măsurare, proprietatea utilizatorilor pieței sunt verificate din punct de vedere 
metrologic și interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu; 
g) Pune la dispoziție cântare verificate periodic, din punct de vedere metrologic,  pe care le oferă spre închiriat 
utilizatorilor pieței; 
h) Urmărește încasarea Contractelor de închiriere a boxelor și a altor spații din incinta piețelor; 
i) Urmărește asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activității piețelor; 
 
III. Compartimente  în subordinea directă a Secretarului general al orașului Ianca 
Art.56.-Compartimentul Registru Agricol are următoarele atribuții: 
-Înregistrează și actualizează datele privind gospodăriile populației în Registrul Agricol și eliberează atestatele 
de producător agricol și carnetele de comercializare; 
-Participă la constituirea bazei de date privind întregul patrimoniu, terenuri și clădiri ale orașului Ianca, pe care o 
actualizează permanent; 
-Asigură înscrierea și actualizarea datelor în Registrul Agricol în format electronic, potrivit legii, privind 
gospodăriile populației, societățile/asociațiile agricole, precum și orice alte persoane fizice și juridice care dețin 
în proprietate/folosință terenuri și/sau animale, clădirile cu destinația de locuință și construcții/anexe, mijloacele 
de transport cu tracțiune animală, mecanică, mașinile, utilajele și orice instalații pentru agricultură și silvicultură; 
-Asigură și întocmește baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor, cum ar fi: eliberarea 
documentelor doveditoare asupra animalelor și păsărilor, în vederea vânzării în târguri și oboare, privind calitatea 
de producător agricol, în vederea vânzării produselor la piață, privind starea materială pentru situații de protecție 
socială, pentru obținerea unor drepturi materiale și/sau bănești și altele; 
-Asigură înscrierea și actualizarea pentru terenurile agricole atât pe suport hârtie cât și electronic a contractelor 
de arendă, în parte, cu titlu gratuit, în concesiune, comodat, în asociere și sub alte forme; 
-Întocmește și eliberează adeverințe privind situația agricolă, necesare pentru obținerea ajutorului de șomaj sau 
pentru alte drepturi (alocație de sprijin, ajutor acordat persoanelor handicapate, bursă, S.P.C.L.E.P , etc.); 
-Întocmește și eliberează adeverințe, extrase și istorice de rol după Registrul agricol; 
-Eliberează orice alte adeverințe din registrul agricol conform legii; 
-Eliberează procese verbale de identificare a imobilului și Certificate de atestare a proprietății din registrul agricol; 
-Informează cetățenii despre obligațiile ce le revin cu privire la registrul agricol; 
-Întocmește centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populației, terenurile din proprietate pe categorii 
de folosință, suprafețele cultivate și producția obținută, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, 
cabaline) și familiile de albine, mijloace de transport și mașini agricole;   
-Asigură baza de date pentru sistemul informațional statistic, respectiv: statistică curentă, pregătirea și 
organizarea recensămintelor, organizarea unui sistem de anchete prin sondaj etc.; 
-Colaborează cu Direcția Agricolă, în vederea stabilirii măsurilor ce trebuie luate pentru îmbunătățirea activităților 
ce privesc ambele instituții, pentru organizarea și desfășurarea campaniilor de sprijinire a producătorilor agricoli, 
conform prevederilor legale; 
-Colaborează cu organele sanitar-veterinare, pentru stabilirea măsurilor ce trebuie luate în vederea prevenirii 
epidemiilor și combaterea bolilor apărute la animale, precum și informarea populației despre aceste cazuri, 
precum și pentru verificarea efectivelor de animale existente pe raza localității; 
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-Colaborează cu Direcția de Protecția Plantelor și Carantină Fitosanitară, pentru luarea măsurilor și informarea 
populației în cazul în care se execută lucrări de profilaxie și de combatere a bolilor și dăunătorilor; 
-Colaborează cu instituții și organizații de profil în vederea stabilirii măsurilor ce trebuie luate pentru îmbunătățirea 
activității în domeniile pe care acestea le coordonează, în măsura în care, potrivit dispozițiilor legale, consiliul 
local și executivul acestuia au obligația și posibilitatea de a-și aduce aportul; 
-Colaborează cu Agenția Domeniilor Statului, privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, 
dacă este cazul din terenurile proprietatea privată a statului aflate în administrarea acesteia; 
-Centralizează cererile pentru subvenții în baza legislației agricole în vigoare, precum și cererile pentru înscrierea 
în registrul a exploatațiilor agricole și viticole; 
-Asigură sursa de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile fiscal, agrar, al protecției 
sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar și altele asemenea; 
-Întocmește evidența centralizată pe localitate, a datele primare înscrise în registrele agricole a tabelelor 
centralizatoare pe baza datelor înscrise în partea I și partea II a Registrului agricol și diferite situații statistice 
specifice obiectului de activitate pe care le comunică atât direcțiilor teritoriale de statistică, cât și direcțiilor 
agricole pentru dezvoltare rurală, pe suport de hârtie și în format electronic; 
-Răspunde de modul de păstrare și de completare a datelor în registrul agricol; 
-Primește și transmite către Comisia de aplicare a legilor fondului funciar cererile privind reconstituirea dreptului 
de proprietate privată sau orice alte solicitări care se referă la constituirea/reconstituirea, modificarea sau 
contestarea unui drept de proprietate sau care necesită soluționare de către Comisia de fond funciar; 
-Pregătește lucrările Comisiei de aplicare a legilor fondului funciar prin prezentarea dosarelor și lucrărilor ce 
urmează a fi analizate, pune la dispoziția comisiei orice alte documente existente în arhivă având legătură cu 
dosarele în discuție; 
-Eliberează adeverințe care atestă dreptul de proprietate asupra terenurilor; 
-Completează, ține la zi și centralizează datele din registrul agricol în format electronic și transmite datele 
necesare către Registrul Agricol Național (RAN), pentru gospodăriile populației repartizate pe bază de dispoziție 
a primarului, aduce la cunoștința cetățenilor obligațiile ce le revin la registrul agricol, centralizează datele înscrise; 
-Acordă sprijin persoanelor declarante în completarea declarațiilor necesare înscrierii în Registrul agricol; 
-Întocmește și eliberează adeverințe și certificate pentru persoanele fizice și juridice cărora le-a deschis poziție 
în registrul agricol  și răspunde de exactitatea datelor cuprinse în acestea; 
-Participă la activitatea comisiilor de aplicare a legilor proprietății; 
-Întocmește diferite situații statistice, situații centralizatoare specifice activității compartimentului; 
-Eliberează în condițiile prevăzute de actele normative, atestatele de producător și carnetele de comercializare 
a produselor din sectorul agricol;  
-Verifică în teren cererile persoanelor privind eliberarea atestatelor de producător agricol; 
-Informează cetățenii și urmărește respectarea normelor tehnice și a legislației în vigoare referitoare la carantina 
fitosanitară, combaterea bolilor și dăunătorilor la plante și utilizarea pesticidelor;  
-Sprijină producătorii agricoli în activitatea de avertizare și combaterea dăunătorilor potrivit buletinelor de 
avertizare emise de unitățile de profil;  
-Execută lucrările privind recensământul general agricol precum și recensământul de sondaj;  
-Participă la constatarea pagubelor cauzate culturilor agricole și animalelor;  
-Colaborează cu celelalte compartimente din instituție, cu specialiștii de la Direcția Agricolă, OCPI, etc. în 
rezolvarea problemelor de fond funciar și de agricultură;  
-Participă la evaluarea producției la culturile vegetale;  
-Verifică modul de folosire a terenurilor și existența efectivelor de animale, colaborând în acest sens cu 
circumscripțiile sanitar veterinare; 
-Întocmește dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole în gospodăriile 
individuale, efectivele de animale existente, producțiile, construcțiile gospodărești, mașini agricole și alte date, 
conform formularisticii transmise de Direcția Județeană de Statistică; 
-Sprijină Consiliul local al orașului Ianca la elaborarea și adoptarea hotărârilor în domeniul agricol prin informări 
și referate de specialitate; 
-Întocmește și raportează la timp situațiile solicitate de Direcția Județeană de Statistică, Direcția Agricolă 
Județeană; 
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-Colaborează cu serviciul financiar-contabil în vederea declarării corecte a suprafețelor de teren deținute de 
contribuabili și a întocmirii balanței terenurilor; 
-Colaborează cu Compartimentul Cadastru în vederea identificării proprietarilor ce urmează a fi expropriați pentru 
utilitate publică; 
-Ține evidența contractelor de vânzare-cumpărare, donație, partaj, certificate de moștenitor a persoanelor 
înscrise în registrul agricol. 
 

 Compartimentul secretariat, relații publice 
Art.57.-Compartimentul se organizează în subordinea directă a secretarului general și are următoarele 
responsabilități: 
1.-În domeniul relații publice, registratură: 
a) Primirea și înregistrarea corespondenței (cereri, reclamații, adrese, sugestii etc.), atât a celor primite fizic sau 
prin poșta electronică, fax; 
b) Ordonarea corespondenței pe tipuri de probleme și transmiterea acestora către compartimentele de 
specialitate; 
c) Informează referitor la stadiul unei lucrări și solicită lămuririle necesare de la compartimentele de specialitate 
din cadrul instituției; 
d) Informează cetățenii privind diverse tipuri de probleme legate de activitatea instituției și a altor instituții publice 
aflate în subordinea consiliului local; 
e) Aduce la cunoștința conducerii propunerile și sesizările cetățenilor în vederea unei bune funcționări a 
instituției; 
f) Oferă informații legate de activitatea instituției; 
g) Oferă informații legate de demersurile necesare pentru obținerea diferitelor autorizații, acorduri, avize sau 
aprobări; 
h) Organizează înscrierea în audiențe la primar, viceprimar, secretar general, personal de conducere; 
i) Primește propuneri, sugestii, opinii ale persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative; 
j) Îndeplinește atribuțiile ce decurg din aplicarea Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes 
public; 
k) Răspunde la apelurile telefonice ale cetățenilor și oferă informațiile solicitate de către aceștia; 
l) Primește și urmărește rezolvarea petițiilor conform Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea 
activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002; 
m) Colaborează cu compartimentele de specialitate ale instituției pentru actualizarea permanentă a bazei de 
date ce conține informațiile ce se oferă cetățenilor; 
n) Întocmește note interne structurilor competente, în vederea culegerii informațiilor solicitate; 
o) Pune la dispoziția celor interesați, gratuit, formulare-tip; 
p) Preia și verifică solicitările de informații de interes public; 
q) Preia și verifică reclamațiile administrative; 
r) Emite note interne structurilor competente în vederea culegerii informațiilor solicitate; 
s) Comunică din oficiu informațiile de interes public; 
t) Întocmește anual un raport privind accesul la informațiile de interes public; 
u) Întocmește registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes 
public; 
v) Organizează și informează mijloacele de informare în masă asupra conferințelor de presă sau alte acțiuni 
publice organizate de autoritățile publice ale orașului; 
w) Asigură constituirea băncii de date cu informații utile din domeniul de activitate pentru consiliul local, pentru 
primar și diverse compartimente  din instituție; 
x) Se îngrijește de asigurarea abonamentelor instituției la diverse publicații și de distribuirea presei în cadrul 
instituției persoanelor interesate; 
y) Prezintă lunar primarului informații privind soluționarea sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor, precum și 
problemelor ridicate de către aceștia cu prilejul audiențelor; 
z) Răspunde direct și dă relații cu caracter general cetățenilor, care nu impun participarea expresă a primarului, 
viceprimarului sau secretarului general; 
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aa) Asigură difuzarea anunțului privind ședința publică și realizează invitarea specială a unor persoane la 
ședința publică, conform Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică; 
bb) Asigură colaborarea cu autoritățile administrației locale cu organizațiile societății civile și organizațiile 
nonguvernamentale, pentru dezvoltarea unor obiective comune; 
cc)         Elaborează și transmite comunicate de presă; 
dd) Organizează evenimente de presă; 
ee) Organizează baza de date a partenerilor instituționali: mass-media, ONG-uri, societăți comerciale; 
ff)         Organizează evenimente de promovare a orașului și a activităților instituției; 
gg) Elaborează și urmărește respectarea identității vizuale a instituției. 
hh) Coordonează postarea de informații pe site-ul instituției. 
2.-În domeniul procedurilor administrative: 
a) Asigură publicarea în Monitorul Oficial Local a documentelor înaintate de compartimentele de specialitate în 
una dintre cele șase sub-etichete: 
    1.STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE; 
    2.REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE, unde se publică Regulamentul 
cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității 
deliberative, precum și Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de dispoziții ale autorității executive; 
    3.HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE, unde se publică actele administrative adoptate de consiliul 
local, atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual; aici se publică Registrul pentru evidența 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, precum și Registrul pentru evidența hotărârilor autorității 
deliberative; 
    4.DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE, unde se publică actele administrative emise de primar, după 
caz, cu caracter normativ; aici se publică Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității 
executive, precum și Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive; 
    5.DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE, prin care se asigură îndeplinirea obligațiilor privind 
procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii; 
    6.ALTE DOCUMENTE: 
    -publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, 
precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; 
     -publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele 
hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ; 
     -informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de 
autoritățile administrației publice locale; 
     -informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ; 
     -publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o 
ședință publică; 
     -publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative; 
     -publicarea declarațiilor de căsătorie; 
     -publicarea oricăror altor documente și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică; 
     -publicarea oricăror altor documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile 
administrației publice locale ca fiind oportună și necesară. 
 

 Compartimentul Juridic  
Art.58.-Compartimentul are următoarele atribuții: 
a) Asigură reprezentarea și apărarea intereselor orașului, ale primarului, consiliului local, comisiei locale de fond 
funciar în fața instanțelor de judecată, a organelor cu activitate jurisdicțională, a organelor de urmărire penală, a 
notarilor publici, a altor instituții și autorități publice de către  apărători; 
b) Asigură promovarea cererilor în justiție și căilor de atac ordinare și extraordinare, redactează plângeri, 
memorii, întâmpinări, acțiuni reconvenționale și alte acte în timp util, depunând toată diligența în acest sens; 
c) Rezolvă în timp util cererile, sesizările, reclamațiile sau plângerile repartizate asigurând aplicarea corectă a 
dispozițiilor legale; 
d) Asigură evidența cauzelor; 
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e) Răspunde solicitărilor instanțelor judecătorești de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare 
în soluționarea diferitelor litigii; 
f) Răspunde de întocmirea și depunerea la instanța competentă în termenele prevăzute de lege, a actelor 
procedurale pentru fiecare dosar aflat pe rol; 
g) Acordă consultanță juridică pentru direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, Consiliului Local Ianca; 
h) Solicită direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
datele sau informațiile necesare pentru soluționarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești; 
i) Verifică și avizează, din punct de vedere juridic, toate contractele încheiate; 
j) Urmărește apariția actelor normative și informează salariații și consilierii locali asupra atribuțiilor ce decurg din 
acestea; 
k) Întocmește, la cerere, proiecte de contracte (închiriere, concesiune, etc), instrucțiuni, procese-verbale și alte 
acte cu caracter  normativ; 
l) Inițiază împreună cu celelalte compartimente de specialitate acțiuni de popularizare a legilor; 
m)  Asigură redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a consimțământului, a conținutului și a datei 
actelor încheiate, care privesc Primăria Orașului Ianca și Consiliul Local Ianca; 
n) Asigură avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic și verificarea legalității actelor cu caracter juridic 
și administrativ primite spre avizare; 
o) Întocmește adrese de înștiințare a compartimentelor privind apariția unor acte normative în domeniu care 
privesc activitatea compartimentului respectiv; 
p) Urmărește executarea hotărârilor judecătorești rămase definitive în cauzele pe care le-a instrumentat; 
q) Aduce la cunoștința ordonatorului principal de credite, de îndată, hotărârile judecătorești nefavorabile 
instituției, prin care au fost acordate despăgubiri, daune cominatorii sau cheltuieli de judecată și propune măsurile 
necesare pentru înlăturarea, diminuarea sau limitarea acestora; 
r)  Păstrează dosarele proceselor desfășurate în fata instanțelor judecătorești care i-au fost repartizate; 
s)  Verifică aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziții publice, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice, a contractelor de concesiune terenuri, a contractelor de închiriere, 
a contractelor de comodat, de dare în administrare, asociere, parteneriat public-privat și finanțare nerambursabilă 
de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes general; 
t)  Participă la ședințele consiliului local, la solicitarea primarului sau a secretarului general; 
u) Sprijină activitatea comisiei locale de fond funciar; 
v) Întocmește rapoarte de specialitate care stau la baza  proiectelor de hotărâri care se supun aprobării consiliului 
local; 
w) Întocmește proiecte de hotărâri care se supun aprobării consiliului local; 
 

 Compartimentul Arhiva  
Art.59-Compartimentul  are următoarele atribuții: 
a) Răspunde de evidența, păstrarea, folosirea și selecționarea documentelor din arhiva instituției; 
b) Anual efectuează selecționarea documentelor de arhivă, împreună cu comisia desemnată în acest scop; 
c) Efectuează demersuri pentru valorificarea fondului arhivistic selecționat; 
d) Organizează arhiva instituției și coordonează întocmirea nomenclatorului arhivistic; 
e) Predă, spre păstrare Serviciului județean al Arhivelor Naționale, documentele care conform Legii 
Arhivelor urmează a fi transferate spre păstrare; 
f) Eliberează copii, extrase, adeverințe de pe documentele aflate în arhivă, la cererea cetățenilor sau a 
instituțiilor abilitate în acest sens; 
g) Asigură arhivarea electronică a datelor prelucrate și stocate; 
h) Asigură redactarea lucrărilor sau a altor situații solicitate de către primar, viceprimar sau secretar 
general;  
 

 Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 
Art.60 Serviciul  îndeplinește următoarele categorii de atribuții: 
1.-În materie de evidență a persoanei: 
a) Întocmește, păstrează, ține evidența și eliberează cărțile de identitate: 
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1. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani;  
2. Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, 
anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei; 
3.  Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbării buletinelor de identitate; 
4.  Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului; 
5.  Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor; 
6. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut 
anterior; 
7.  Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru 
eliberarea cărții de identitate; 
8.  Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române; 
9. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România; 
10. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar 
în România; 
11. Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței 
12. Dovada adresei de domiciliu. 
b) Actualizează, utilizează și valorifică Registrul local de evidență a populației, care conține datele de identificare 
și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar; 
c) Furnizează, în cadrul Sistemului Național Informatic de Evidență a Populației, datele necesare pentru 
actualizarea Registrului Permanent de Evidența Populației; 
d) Furnizează, în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice centrale, județene și locale, 
agenților economici ori a cetățenilor, datele de identificare și de adresă ale persoanei; 
e) Ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate. 
2.-În materie de stare civilă: 
a) Înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil; 
b) Întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;  
c) Întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni 
făcute pe actele de stare civilă, în condițiile legii: 
1. Înregistrarea nașterii; 
2. Înregistrarea căsătoriei; 
3.  Înregistrarea decesului; 
4. Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine; 
5. Schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui pe cale administrativă; 
6. Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora; 
7. Reconstituirea și întocmirea ulterioară; 
8. Eliberarea certificatelor de stare civilă; 
9. Eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă; 
10. Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților de către ofițerul de stare civilă; 
11. Înscrierea mențiunilor în registrele de stare civilă:  
        11.1 Înscrierea recunoașterii sau stabilirii filiației 
        11.2 Înscrierea adopției  
        11.3 Înscrierea divorțului  
       11.4 Înscrierea mențiunii de schimbare a numelui și/sau prenumelui intervenite în străinatate 
 
Direcția Serviciilor Publice Ianca 
 Art.61.-Direcția funcționează pe baza propriului Regulament de Organizare și Funcționare și îndeplinește 
următoarele categorii de servicii: 

 Servicii de salubrizare; 
 Servicii de vidanjare; 
 Servicii de gestionare a câinilor fără stăpân 
 Servicii de transport 
 Servicii pentru iluminatul public 
 Administrarea fondului locativ de stat 
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Unitatea de asistență medico-sociala Ianca 
Art.62.-Unitatea funcționează pe baza propriului Regulament de Organizare și Funcționare și îndeplinește 
următoarele categorii de servicii: 

 asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului și în baza contractului încheiat cu acesta; 
 asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu temporar, cu găzduire; 
 asigură întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare precum și cazarea, 

hrana, cazarmamentul și condițiile igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor vârstnice cu nevoi 
medico-sociale internate; 

 întocmește proiecte și programe proprii care să asigure creșterea calității activității de protecție a 
persoanelor vârstnice cu nevoi medico-sociale, în concordanță cu specificul Unității de Asistență Medico-
Socială Ianca, potrivit politicilor și strategiilor naționale și locale; 

 organizează activități de socializare în vederea relaționării beneficiarilor cu mediul exterior instituției; 
 acordă sprijin și asistență de specialitate în vederea prevenirii situațiilor care pun în pericol siguranța 

beneficiarilor; 
 dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații, instituții și orice forme organizate ale societății civile, 

în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate; 
 asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor, a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare; 
 elaborează carta drepturilor, a persoanelor vârstnice cu nevoi medico-sociale care beneficiază de 

serviciile unității; 
 instituie măsuri de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri; 
 intervine în vederea inserției sau re-inserției sociale a beneficiarilor. 

 
Capitolul 5 

Dispoziții finale 
 

Art.63.-(1) Prezentul regulament se aplică și intră în vigoare în condițiile O.U.G.nr.57/2019 și va fi supus 
completării, respectiv modificării în funcție de evoluția legislației survenită ulterior. 
(2) Prin grija directorilor, șefilor de servicii și de birouri, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului 
de specialitate al primarului, va fi însușit de către fiecare salariat . 
(3) Fișele posturilor se întocmesc în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare și se aprobă de către 
primar; fișele se întocmesc în două exemplare, din care unul se va păstra la Compartimentul resurse umane. 
 
Art.64.-Toate compartimentele au obligația de a colabora în vederea soluționării comune a problemelor curente 
ale orașului, precum și următoarele: 

a) Formulează răspunsuri la adrese, petiții, corespondența pe problematica specifică domeniului de 
activitate; 
b) Îndeplinesc, în condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducerea instituției; 
c) Însușirea și aplicarea tuturor actelor normative de referință în specialitate și în domeniul administrației 
publice locale; 
d) Participarea la audiențele ținute de primar, viceprimar, sens în care asigură detalii specifice problemelor 
solicitate de persoana audiată; 
e) Întocmesc rapoarte de specialitate și colaborează cu celelalte compartimente în vederea elaborării 
proiectelor de dispoziții ale primarului și de hotărâri ale Consiliului Local Ianca specifice activității; 
f) Asigură arhivarea documentelor în funcție de specificul acestora; 
g) Actualizează procedurile operaționale și de sistem în concordanță cu modificările care intervin în 
activitatea proprie, ca urmare a noilor acte normative; 
h) Asigură funcționalitatea SCIM (Sistemului de control intern managerial). 
i) Întocmirea următoarelor documente specifice: studii, sinteze, informări, rapoarte, caiete de sarcini, note 
justificative, rapoarte de specialitate, referate de aprobare;  
j) Participarea în comisiile de achiziție publică, atunci când sunt numiți prin dispoziția primarului sau alte 
comisii în care sunt desemnați;  
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k) Monitorizarea îndeplinirii indicatorilor de performanță/prevederilor contractuale din contracte/ 
regulamente/caiete de sarcini;  
l) Asumarea prin semnătură a oricărui document întocmit. 

 
Art.65.-Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei orașului Ianca au obligația de a comunica orice 
modificare intervenită în atribuțiile specifice domeniului de activitate, urmare a punerii în aplicare a legislației 
apărute ulterior aprobării prezentului regulament, precum și aplicării, conform legii, a hotărârilor consiliului local  
și dispozițiilor primarului. 
  
Art.66.-Angajații răspund de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate.  
 
Art.67.-Prevederile prezentului regulament se completează cu actele normative în vigoare, iar prevederile 
contrare se abrogă. 
 
Art.68.-Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin H.C.L.nr.39/30.06.2022 
 
 
 

P R I M A R, 
 
 

Fănel George CHIRIȚĂ 
  
 
 



 

 

 

 
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                        
                                                                           
                                                                          P R O I E C T              

H O T Ă R Â R E A   Nr.40 
din 30 iunie 2022 

 
privind: modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare aflat în 
gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►Raportul nr.409/21.06.2022  al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului 
Ianca, privind necesitatea adoptării hotărârii pentru modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale 
pentru serviciul de salubrizare, începând cu data de 1 iulie 2022; 
      ►dispoziţiile art.8 alin.(3) lit.j) și k) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.6 alin.(1) lit.k) și l) și art.26 din Legea 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006-republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispozițiile art.7, art.8 și art.15 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordinul Autorității 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007; 
      ►dispoziţiile art.30 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 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, completată prin O.U.G.nr.63/2019; 
 
                                                                H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru  serviciul public de 
salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al orașului 
Ianca, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (2) Tarifele de operare și taxele speciale pentru serviciul public de salubrizare, modificate potrivit alin.(1), 
se aplică începând cu data de 1 iulie 2022. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul Direcţiei Serviciilor Publice 
din subordinea Consiliului Local, operatorul serviciului public de salubrizare din raza administrativ teritorială 
a oraşului Ianca. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de 
internet, prin grija secretarului general. 
      Art.4.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, tarifele de operare și taxele speciale pentru  serviciul 
public de salubrizare aprobate prin H.C.L.nr.90/19.12.2019 își încetează aplicabilitatea. 

      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 CHIRIȚĂ                                                                               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 

 



 
 
 
 
 

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: modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru  serviciul 
public de salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea 
Consiliului local al 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: 
     
      Potrivit dispozițiilor art.15 alin.(1) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 
a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordinul 
Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007, 
tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii: 

      a)-la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor utilaje pentru 
îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea în exploatare a 
acestora; 
      b)-pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori 
la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o 
influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv; 
      c)-ca urmare a modificărilor determinate de prevederile legislative ce conduc la creşterea 
cheltuielilor de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă. 

      Prin urmare, vă rugăm să constatați că aceste tarife și taxe speciale nu au mai fost modificate 
de la data de 1 ianuarie 2020, deci de mai bine de 2 ani și jumătate, în condițiile în care în toată 
această perioadă au fost atâtea și atâtea majorări la materiale, energie electrică, salarii, combustibili, 
etc., mai cu seamă cele din acest an, astfel că activitatea în sine nu se mai poate autofinanța cu 
actualele tarife/taxe speciale; 

      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 
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JUDEȚUL BRĂILA 
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P R O I E C T  
H O T Ă R Â R E A   Nr.41 

din 30 iunie 2022 
 

privind: actualizarea anexei nr.12 la Hotărârea Consiliului Local nr.8/2022 pentru aprobarea 
bugetului local pe anul în curs, cuprinzând limitele minime și maxime ale salariilor personalului 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordine 
        
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 
iunie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.11 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de resurse umane și 
avizul favorabil al comisiei de specialitate 2 din cadrul consiliului local; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) şi alin.(2) 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; 
 

                                             H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-(1) Anexa nr.12 la Hotărârea Consiliului Local nr.8/24.02.2022 pentru aprobarea 
bugetului local pe anul în curs, cuprinzând limitele minime și maxime ale salariilor personalului 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordine, se 
actualizează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

      (2) Salariile lunare finale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
și serviciilor publice din subordine înființate de consiliul local, se stabilesc prin dispoziția 
primarului.       

      Art.2.-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) 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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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: actualizarea anexei nr.12 la Hotărârea Consiliului Local nr.8/2022 pentru aprobarea 
bugetului local pe anul în curs, cuprinzând limitele minime și maxime ale salariilor personalului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordine 
 
      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:    

      Așa cum a arătat și responsabilul cu resurse umane în raportul de specialitate, una din temele controlului 
efectuat în această perioadă la instituția noastră de către auditorii externi ai Camerei de Conturi Brăila, a fost 
și cea a respectării normelor în privința stabilirii drepturilor de natură salarială potrivit prevederilor Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare; 

      Potrivit dispozițiilor art.11 alin.(1) din actul normativ menționat anterior, pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor 
judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea 
acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel 
de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaţilor; 

      La alin.(3) al aceluiași articol, se prevede că stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de 
către ordonatorul de credite,  iar la alin.(4) se stabilește și nivelul maxim al veniturilor totale ale salariaților, 
în sensul că, citez: „...nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a 
depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a 
vicepreședintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător 
nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a 
municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de 
personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli...” 

      În timpul controlului s-a constatat că au fost respectate întocmai prevederile legale în privința stabilirii 
drepturilor de natură salarială, făcându-se totuși recomandarea ca în anexa nr.12 la H.C.L.nr.8/24.02.2022, 
cuprinzând limitele salariale ale personalului de execuție, să fie totuși incluse și limitele salariale ale 
personalului de conducere, al cărui nivel maxim să nu depășească de asemenea indemnizația viceprimarului, 
respectiv ale secretarului general/directorului executiv și șefilor de servicii. 

      Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată, care până la urmă nu are 
nicio influență asupra bugetului local/cheltuielilor de natură salarială aprobate H.C.L.nr.8/24.02.2022. 
 
                                                              Vă mulţumesc ! 
                                                                    
                                                                 P R I M A R 
 
                                                           
                                                         Fănel George CHIRIŢĂ 
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                                                                                                          Anexa la H.C.L. Nr.41/30.06.2022  
                                                                                                          (Anexa nr.12 la H.C.L. Nr.8/24.02.2022) 

 
 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE SALARIILOR  
personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciile publice din subordine înființate de 

consiliul local, aplicabile începând cu luna iulie 2022 
 
 

A - Funcții publice de conducere 

Nr. 
Crt. Denumirea funcției Studii Gradul 

profesional 

Limita 
minimă 

(lei) 

Limita 
maximă 

(lei) 

1 Secretar General/Director executiv S II 9.500* Indemnizație 
viceprimar* 

2 Șef serviciu S II 7.500* 9.000* 
 
B - Funcții publice de execuție 

Nr. 
Crt. Denumirea funcției Studii Gradul 

profesional 

Limita 
minimă 
(lei) ** 

Limita 
maximă 
(lei) ** 

1 Auditor S Superior 7.475 8.510 
2 Auditor S Principal 6.670 7.475 
3 Auditor S Asistent 5.807 6.669 
4 Consilier juridic, Expert, Consilier, Inspector S Superior 4.901 8.510 
5 Consilier juridic, Expert, Consilier, Inspector S Principal 3.851 4.900 
6 Consilier juridic, Expert, Consilier, Inspector S Asistent 3.551 3.850 
7 Consilier juridic, Expert, Consilier, Inspector S Debutant 2.800 3.550 
8 Consilier/Polițist local S Superior 5.001 6.565 
9 Consilier/Polițist local S Principal 3.501 5.000 

10 Consilier/Polițist local S Asistent 3.051 3.500 
11 Consilier/Polițist local S Debutant 2.800 3.050 
12 Referent/Polițist local M Superior 3.101 4.745 
13 Referent/Polițist local M Principal 3.001 3.100 
14 Referent/Polițist local M Asistent 2.901 3.000 
15 Referent/Polițist local M Debutant 2.800 2.900 
16 Referent M Superior 2.817 4.197 
17 Referent M Principal 2.760 3.852 
18 Referent M Asistent 2.702 3.507 
19 Referent M Debutant 2.600 2.990 

 
C – Personal contractual de conducere 

Nr. 
Crt. Denumirea funcției Studii 

Gradul/ 
Treapta 

profesională 

Limita 
minimă 

(lei) 

Limita 
maximă 

(lei) 
1 Șef serviciu S I 5.000* 8.500* 
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D – Personal contractual de execuție 

Nr. 
Crt. Denumirea funcției Studii 

Gradul/ 
Treapta 

profesională 

Limita 
minimă 
(lei)** 

Limita 
maximă 
(lei) ** 

1 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S IA*** 4.370 7.647 
2 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S I 3.335 4.370 
3 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S II 2.702 4.025 
4 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S Debutant 2.600 3.680 
5 Medic S Primar 5.002 8.510 
6 Asistent medical comunitar PL Principal 2.990 4.197 
7 Asistent medical comunitar PL Asistent 2.932 4.025 
8 Asistent medical comunitar PL Debutant 2.817 3.852 
9 Asistent medical comunitar, Mediator sanitar M Principal 2.760 3.680 

10 Asistent medical comunitar, Mediator sanitar M Asistent 2.702 3.335 
11 Asistent medical comunitar, Mediator sanitar M Debutant 2.600 3.220 
12 Referent, Arhivar M IA*** 3.200 4.197 
13 Referent, Arhivar M I 3.100 3.852 
14 Referent, Arhivar M II 3.000 3.507 
15 Referent, Arhivar M Debutant 2.600 3.220 
16 Bibliotecar M IA 2.817 4.197 
17 Administrator M I 2.990 3.335 
18 Administrator M II 2.702 2.990 
19 Maistru M,G I 3.680 4.025 
20 Maistru M,G II 3.335 3.680 
21 Operator date M,G I 2.702 3.507 
22 Operator date M,G II 2.600 3.335 
23 Magaziner M,G I 2.702 2.990 
24 Magaziner M,G debutant 2.600 2.702 
25 Șofer M,G I 2.817 3.680 
26 Șofer M,G II 2.702 3.507 
27 Muncitor calificat M,G I 2.817 3.680 
28 Muncitor calificat M,G II 2.702 3.507 
29 Muncitor calificat M,G III 2.645 3.220 
30 Muncitor calificat M,G IV 2.600 2.817 
31 Paznic, Portar M,G - 2.600 2.817 
32 Îngrijitor M,G I 2.600 2.990 
33 Îngrijitor M,G debutant 2.600 2.817 
34 Muncitor necalificat M,G I 2.600 2.990 
35 Muncitor necalificat M,G II, fără spor 2.600 2.817 
36 Asistent personal M,G - 2.600 2.990 

NOTE:  
* Conține sporul de vechime la nivel maxim. 
** Limitele minime și maxime ale salariilor funcționarilor publici de execuție/personalului contractual de 
execuție nu includ sporul de vechime, urmând a fi inclus individual în salariul lunar final stabilit prin dispoziția 
primarului, alături de norma de hrană și de celelalte drepturi de natură salarială prevăzute de lege. 
*** Limitele salariilor stabilite pentru funcţiile contractuale prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit 
nivelului studiilor, se utilizează şi pentru salarizarea funcţiei de consilier personal al primarului. 
 

P R I M A R, 
 
 

Fănel George CHIRIȚĂ 
 



 

 

 

 
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                            
                                                                            
                                                                       P R O I E C T              
                                                               H O T Ă R Â R E A   Nr.42 
                                                                      din 30 iunie 2022 

 
privind: stabilirea apartenenței la domeniul privat al orașului Ianca a unui teren în suprafață de 12.100 mp, 
situat în extravilanul satului Oprișenești, aprobarea dezmembrării acestuia în două loturi cu stabilirea 
categoriilor de folosință aferente fiecărui lot, precum și constituirea dreptului de acces asupra lotului nr.1 în 
suprafață de 225 mp în favoarea S.C. RCS & RDS S.A. pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei de 
comunicații electronice la nivelul satului Oprișenești 

       
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►adresa nr.409/21.06.2022  a S.C. RCS & RDS S.A., prin care se solicită constituirea dreptului de acces 
asupra unui teren în suprafață de 225 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, Tarlaua 163, Parcela 
1303/25, în vederea modernizării și dezvoltării rețelei de comunicații electronice, respectiv pentru amplasarea 
un pilon de comunicații mobile 3/4G, solicitare fundamentată pe: 

      -dispoziţiile art.10 alin.(1) din O.U.G.nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată prin Legea 
nr.140/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

      -dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a), art.3 alin.(3), art.5 și art.12 din Legea nr.159/2016 privind regimul 
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru 
reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►raportul serviciului de urbanism și cadastru, potrivit căruia terenul solicitat face parte din suprafața 
totală de 12.100 mp identificată în urma lucrărilor de cadastru sistematic, fiind înscrisă provizoriu în Cartea 
Funciară nr.80923 în favoarea U.A.T. Ianca, potrivit prevederilor art.13 alin.(15) din Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996-republicată, cu modificările și completările ulterioare, fapt care impune 
stabilirea apartenenței terenului la domeniul privat al orașului, respectiv dezmembrarea acestuia în două 
loturi, cu schimbarea categoriei de folosință pentru lotul asupra căruia se cere constituirea dreptului de acces; 

      ►dispoziţiile art.25 alin.(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.23 lit.e), art.132 alin.(1), art.134 și art.135 
alin.(1) lit.a) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 
aprobat prin Ordinul A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local;                                                                                                                                         

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), 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.-(1) Se stabilește apartenența la domeniul privat al orașului Ianca a terenului arabil în suprafață de 
12.100 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, Tarlaua 163, Parcela 1303/25, înscris provizoriu în 
Cartea Funciară nr.80923, identificat în urma lucrărilor de cadastru sistematic potrivit planului de 
amplasament și delimitare aferent cărții funciare. 

      (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător inventarului bunurilor 
aparținând domeniului privat al orașului administrat de consiliul local. 
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      Art.2.-(1) Se aprobă dezlipirea în două loturi a terenului prevăzut la art.1, după cum urmează: 

      a)-Lotul 1, având suprafața de 225 mp și categoria de folosință curți-construcții, Tarlaua 163, Parcela 
1303/25/1; 

      b)- Lotul 2, având suprafața de 11.875 mp și categoria de folosință arabil, Tarlaua 163, Parcela 
1303/25/2; 

      (2) Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului în formă autentică, precum și finalizarea lucrării 
cadastrale de dezlipire potrivit alin.(1), se finanțează din bugetul local. 

      Art.3.-Se constituie dreptul de acces asupra terenului în suprafață de 225 mp (Lotul 1), inclusiv asupra 
drumului de acces către amplasament, în favoarea S.C. RCS & RDS S.A.-cu sediul în București, str. Dr. 
Staicovici nr.75, Sector 5, având Numărul de Ordine în Registrul Comerțului J40/12278/1994 și Codul Unic 
de Înregistrare RO5888716, în vederea amplasării unui pilon de comunicații mobile 3/4G, necesar 
modernizării și dezvoltării rețelei de comunicații electronice în satul Oprișenești. 

      Art.4.-(1) Se aprobă contractul-cadru pentru constituirea dreptului de acces pe proprietatea orașului 
Ianca, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice ori a 
elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

      (2) Încheierea contractului pentru constituirea dreptului de acces, precum și predarea amplasamentului 
către Operator, se realizează ulterior dezlipirii și intabulării terenului.  Durata contractului este de 15 ani, cu 
drept de prelungire prin act adițional, cu acordul prealabil al Consiliului Local Ianca. 

      (3) Tariful pentru exercitarea dreptului de acces se stabilește în cuantum de 700 euro/an, care se va 
achita la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului pe teren, în lei, la cursul oficial din 
ziua plății.  

      (4) Pentru neplata în termen a tarifului se datorează penalități de întârziere potrivit legii pentru creanțele 
bugetare locale. 

      Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului, care se 
împuternicește să facă demersurile pentru intabularea terenului, să semneze contractul de dezlipire în formă 
autentică a terenului, precum și pe cel privind constituirea dreptul de acces. 

      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.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 CHIRIȚĂ                                                                                        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: stabilirea apartenenței la domeniul privat al orașului Ianca 

a unui teren în suprafață de 12.100 mp, situat în extravilanul satului Oprișenești, 

aprobarea dezmembrării acestuia în două loturi cu stabilirea categoriilor de folosință 

aferente fiecărui lot, precum și constituirea dreptului de acces asupra lotului nr.1 în 

suprafață de 225 mp în favoarea S.C. RCS & RDS S.A. pentru modernizarea și 

dezvoltarea rețelei de comunicații electronice la nivelul satului 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 adresa nr.409/21.06.2022,  S.C. RCS & RDS S.A. a solicitat constituirea dreptului de 

acces asupra unui teren în suprafață de 225 mp aparținând orașului Ianca, situat în 

extravilanul satului Oprișenești, Tarlaua 163, Parcela 1303/25, înscris în Cartea Funciară 

nr.80923, în vederea modernizării și dezvoltării rețelei de comunicații electronice în acest sat, 

în concret pentru a amplasa un pilon de comunicații mobile 3/4G; 

      Solicitarea se întemeiază pe dispoziţiile art.10 alin.(1) și art.11 din O.U.G.nr.111/2011 

privind comunicațiile electronice, aprobată prin Legea nr.140/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit cărora persoanele autorizate să furnizeze reţele sau servicii 

de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți, potrivit principiilor 

libertății contractuale şi negocierii cu bună-credinţă a condiţiilor tehnice şi comerciale ale 

acestora; 
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      De asemenea, potrivit dispoziţiilor art.12 din Legea nr.159/2016 privind regimul 

infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările 

şi completările ulterioare, operatorii autorizați îşi pot exercita dreptul de acces numai după 

încheierea unui contract cu titularul dreptului de proprietate; 

      În fine, potrivit prevederilor art.1 alin.(2) din Decizia ANCOM nr.997/13.11.2018, pentru 

elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură fizică, respectiv 

antene, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, dreptul de acces 

se instituie gratuit. Cu toate acestea însă, S.C. RCS & RDS S.A a propus un tarif în cuantum 

de 700 euro/an pentru cei 225 mp, adică 3,11 euro/mp, cu mult peste ceea ce se practică pe 

piața imobiliară locală, astfel că oferta poate fi acceptată și din acest motiv, dincolo de 

îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor. 

      Revenind la cerința Operatorului, potrivit raportului serviciului de urbanism și cadastru, 

terenul solicitat face parte din suprafața totală de 12.100 mp identificată în urma lucrărilor de 

cadastru sistematic, fiind înscrisă provizoriu în Cartea Funciară nr.80923 în favoarea U.A.T. 

Ianca, în baza prevederilor art.13 alin.(15) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

nr.7/1996-republicată, cu modificările și completările ulterioare, fapt care impune acum 

stabilirea apartenenței terenului la domeniul privat al orașului, respectiv dezmembrarea 

acestuia în două loturi, cu schimbarea categoriei de folosință pentru lotul asupra căruia se 

cere constituirea dreptului de acces; 

      Prin urmare, fără să mai insist asupra beneficiilor aduse bugetului local, precum și pentru 

îndeplinirea obligațiilor ce ne revin în privința punerii în valoare a bunurilor care aparțin 

orașului, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

                                                                                          

                                          Vă mulţumesc ! 
  

                                                        P R I M A R 
 
                                                       
                                                Fănel George CHIRIŢĂ 
 
 



























 

 

 

 
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                     Anexă la H.C.L.Nr.42/30.06.2022 
 

C O N T R A C T 
Nr. _______  / _____________ 

privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea privată a orașului Ianca, în vederea instalării, 
întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură 

necesare susținerii acestora 
 

1. Părțile contractante 
UAT Oraș Ianca , cu sediul în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.27, județul Brăila, Cod fiscal nr.4874631, 
cont .................................... deschis la Trezoreria Ianca, reprezentată prin primar-Chiriță Fanel George, în 
calitate de titular al dreptului de proprietate asupra imobilului - teren în suprafață de 225 mp - situat în 
extravilanul localității Oprișenești, Tarla 163, Parcela 1303/25, aflat în domeniul privat al U.A.T. Oraș Ianca, 
județul Brăila, denumit în continuare „PROPRIETAR” 
și 
Societatea RCS&RDS S.A., cu sediul social în Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, 
Faza I, Etaj 2, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/12278/1994, cod fiscal nr. 
RO5888716, reprezentată de Elena Mihai, cu funcția de Manager Zona, în calitate de furnizor autorizat de 
rețele publice de comunicații electronice, în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, 
denumită în continuare „OPERATOR” 
 
Având în vedere că: 
OPERATORUL este titular al Certificatului-Tip de furnizor de rețele publice de comunicații electronice nr. 
SC-DEASRN-355/10.01.2014, ce îi conferă dreptul de a negocia şi încheia contracte de acces pe 
proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de 
comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, şi că 
PROPRIETARUL face dovada calității sale de titular al dreptului de proprietate asupra imobilului-teren în 
suprafață de 225 mp-situat în extravilanul satului Oprișenești, Tarla 163, Parcela 1303/25, aflat în domeniul 
privat U.A.T. Oraș Ianca, județul Brăila, fiind de acord cu încheierea prezentului Contract, prin care se 
stabilesc condițiile de exercitare a dreptului de acces asupra imobilului prevăzut la art. 3.1. 
 
Părțile au convenit de comun acord asupra termenilor şi condițiilor Contractului. 
 
Contractul este încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice 
a rețelelor de comunicații electronice, ale O.U.G. nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu 
modificări şi completări prin Legea nr.140/2012, ale Codului Civil, Deciziei nr.997/2018 a Președintelui 
ANCOM, precum şi ale Hotărârii Consiliului Local nr.42/30.06.2022. 
 
2. – Definiții 
2.1. Acces pe proprietatea publică/privată reprezintă accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în 
proprietate publică ori privată, după caz, în scopul construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii şi mutării rețelelor 
de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora. 
2.2. Infrastructură fizică - orice element sau parte componentă a unei rețele, precum şi orice element necesar 
susținerii acesteia, cu excepția rețelelor de comunicații electronice, care pot fi utilizate pentru instalarea unei 
rețele de comunicații electronice fără a deveni ele însele elemente ale rețelei de comunicații electronice, cum 
ar fi: canalele, conductele, țevile, camerele de tragere şi de vizitare, cabinetele, clădirile şi intrările în clădiri, 
structurile de susținere a antenelor, turnurile, stâlpii, pilonii şi alte construcții inginerești parte a respectivei 
rețele; cablurile, inclusiv fibra optică neechipată, precum şi elementele rețelelor utilizate pentru furnizarea 
apei destinate consumului uman, astfel cum aceasta este definită la art. 2 pct.1 din Legea nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile, republicată, cu modificările ulterioare; 
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2.3. Rețea de comunicații electronice reprezintă sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, 
echipamentele de comutare sau rutare şi alte resurse, inclusiv elementele de rețea care nu sunt active, care 
permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace 
electromagnetice, incluzând rețelele de comunicații electronice prin satelit, rețelele terestre fixe, cu comutare 
de circuite şi cu comutare de pachete, inclusiv internet, şi mobile, rețelele electrice, în măsura în care sunt 
utilizate pentru transmiterea de semnale de comunicații electronice, rețelele utilizate pentru transmisia 
serviciilor de programe audiovizuale şi rețelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informație 
transmisă. 
2.4. Rețea publică de comunicații electronice reprezintă o rețea de comunicații electronice care este utilizată, 
în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului. 
2.5. Serviciu de comunicații electronice destinate publicului reprezintă un serviciu de comunicații electronice 
furnizat, de regulă, cu titlu oneros, exclusiv sau în principal, unor terțe persoane. 
 
3. - Obiectul Contractului 
3.1. PROPRIETARUL constituie, în favoarea OPERATORULUI, dreptul de acces asupra imobilului - teren în 
suprafață de 225 mp- situat în extravilanul localității Oprișenești, Tarla 163, Parcela 1303/25, județul Brăila, 
aflat în proprietatea sa, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării următoarelor elemente de rețea 
publică de comunicații electronice sau elemente de infrastructură necesare susținerii acesteia, respectiv:  
 - echipamente de telecomunicații, echipamente de radiocomunicații pentru telefonie mobilă, incluzând, fără 
a se limita la: stații radio, un sistem de ventilație-încălzire, un distribuitor/un terminal de linie, un sistem de 
iluminare, un sistem de protecție împotriva incendiilor, precum şi întregul material tehnic complementar 
necesar bunei funcționări a echipamentelor şi instalațiilor, unul sau mai mulți piloni necesari montării 
suporturilor de antene, rețelele de cabluri necesare pentru buna funcționare a echipamentelor şi instalațiilor, 
inclusiv cablurile care asigură conectarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică şi împământare, 
legăturile la orice rețea de comunicații electronice, precum şi rețeaua de cabluri care asigură conexiunea 
între spațiul tehnic şi antene. 
3.2. Dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. este un drept de folosință, care se exercită în condițiile legii. 
3.3. Accesul se acordă începând cu data predării amplasamentului, pe bază de proces verbal de predare-
primire, pe toată durata Contractului. 
3.4. Suprafața de teren asupra căreia se exercită dreptul de acces este de 225 mp, situat în extravilanul 
satului Oprișenești, Tarla 163, Parcela 1303/25,, aflat în domeniul privat al UAT Ianca, județul Brăila.  
3.5. Dreptul de acces, în înțelesul prezentului Contract, include posibilitatea de a avea liber acces şi la 
facilitățile imobilului, inclusiv orice drepturi accesorii, precum şi dreptul de instalare a liniei subterane şi/sau 
aeriene de alimentare cu energie electrică, precum şi dreptul de a obține toate avizele şi autorizațiile 
necesare, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării elementelor de rețele publice de comunicații 
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, prevăzute la pct. 3.1., în 
conformitate cu interesele OPERATORULUI. 
3.6 Instalarea, întreținerea, înlocuirea sau mutarea elementelor de rețele publice de comunicații electronice 
sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora se va realiza pe bază de documentație 
(proiect) avizat şi autorizat în condițiile Legii nr.50/1991-republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
3.7. Durata estimativă a executării lucrărilor de instalare, întreținere, înlocuire sau mutare a elementelor de 
rețele publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora va 
fi stabilită prin autorizația de construire. 
3.8. În vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării elementelor de rețea publică de comunicații 
electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, OPERATORUL va efectua 
următoarele lucrări: 
a) conform planificării OPERATORULUI, lucrările de instalare, înlocuire sau mutare a elementelor de rețele 
publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, sunt cele 
stabilite si aprobate prin autorizația de construire obținută legal de la autoritatea publică competentă. 
b) periodic, lucrări de întreținere şi reparații a elementelor de rețele publice de comunicații electronice sau a 
elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora,  
c) în caz de necesitate, lucrări de reparații cu caracter de urgență. 
În cazul în care lucrările cu caracter de urgență se produc pe instalațiile aparținând altui deținător/proprietar, 
atunci remedierea acestora nu se va putea face decât după obținerea acordului deținătorului legal al 
instalației construcției respective. 
 
 



4. Drepturile şi obligațiile Părților 
 
4.1. PROPRIETARUL are următoarele drepturi: 
a) să încaseze tariful datorat pentru exercitarea de către OPERATOR a dreptului de acces în cuantumul 
stabilit la art. 6, sumă care include atât contravaloarea folosinței, cât şi, în măsura în care se produc prejudicii 
prin efectuarea lucrărilor, şi despăgubirea aferentă; 
b) să beneficieze de repunerea în starea inițială a imobilului afectat de realizarea lucrărilor de acces sau de 
compensarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea inițială a respectivului imobil; 
 
4.2. PROPRIETARUL are următoarele obligații: 
a) să asigure accesul în zonele stabilite la art. 3.4., inclusiv prin eliminarea acelor împrejurări care ar putea 
împiedica exercitarea dreptului de acces în bune condiții, astfel: 
b) să garanteze liberul acces la imobil, în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea 
OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR în vederea efectuării măsurătorilor pentru 
întocmirea proiectului de lucrări; 
c) să garanteze liberul acces, pentru persoanele desemnate de OPERATOR şi pentru toate materialele, 
utilajele şi instalațiile necesare atât la executarea lucrărilor de construcții şi amenajări, cât şi a lucrărilor de 
asamblare, instalare, modificare, operare, întreținere şi reparare a rețelelor publice de comunicații electronice 
sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, aşa cum au fost descrise la art. 3.1.; 
d) să pună la dispoziția OPERATORULUI toate informațiile necesare legate de existența unor eventuale 
restricții asupra utilizării imobilului, impuse de un terț, în cazul în care acestea există; 
e) să asigure, într-o manieră care să afecteze cât mai puțin aspectul exterior al proprietății şi mediul 
înconjurător, tăierea arborilor sau arbuștilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar 
îngreuna efectuarea lucrărilor de acces, la solicitarea în scris a OPERATORULUI, pe cheltuiala 
OPERATORULUI şi cu acordarea unei despăgubiri conform art. 6.2., în situația în care nu există o soluție 
alternativă, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecției mediului; 
f) să semneze Procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor; în cadrul Procesului verbal 
se vor menționa starea fizică a imobilului, dotările şi utilitățile de care acesta beneficiază în momentul 
începerii lucrărilor; 
g) să se abțină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecință împiedicarea sau limitarea exercitării 
de către OPERATOR a dreptului de acces care constituie obiectul prezentului Contract; 
h) să nu instaleze pe, deasupra sau sub imobilul respectiv echipamente tehnice care ar putea să afecteze 
buna funcționare a echipamentelor OPERATORULUI, fără acordul scris al acestuia; 
i) să răspundă pentru evicțiunea totală sau parțială şi pentru viciile ascunse ale imobilului care împiedică 
exercitarea în bune condiții a dreptului de acces; 
j) să nu pretindă şi să nu primească niciun drept în legătură cu activitatea de afaceri a OPERATORULUI, 
altul decât dreptul de a primi plățile prevăzute în prezentul Contract; 
k) să despăgubească OPERATORUL în cazul în care, în exploatarea elementelor de rețele publice de 
comunicații electronice sau de infrastructură amplasate pe, deasupra, în sau sub imobil, apar defecțiuni 
tehnice din culpa PROPRIETARULUI; 
l) să permită în cel mai scurt timp accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR, pe baza unei notificări 
comunicate telefonic persoanei care exercită dreptul de folosință asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, 
PROPRIETARULUI, în cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreținere sau de reparații cu 
caracter de urgență pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor generate de producerea unei calamități 
naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreținere sau de reparații impuse de 
asigurarea continuității funcționării rețelelor şi serviciilor de comunicații electronice; 
m) să acorde şi OPERATORULUI eventualele condiții mai favorabile, inclusiv referitoare la tarif, în ceea ce 
priveşte exercitarea dreptului de acces pe proprietăți, stabilite de PROPRIETAR în favoarea unor terți 
furnizori de rețele publice de comunicații electronice prin contractele încheiate cu aceştia; 
n) să pună la dispoziția OPERATORULUI toate documentele necesare pentru înscrierea dreptului constituit 
prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului şi pentru obținerea avizelor/autorizațiilor necesare 
pentru efectuarea lucrărilor; 
o) să asigure executarea lucrărilor efectuate în zona de protecție a rețelei OPERATORULUI numai in 
prezența reprezentanților acestuia. 
 
 
 



4.3. OPERATORUL are următoarele drepturi: 
a) să beneficieze de dreptul de acces pe terenul/construcția prevăzută la art. 3.1., în condițiile Legii nr. 
159/2016 şi ale prezentului contract; 
b) să împuternicească persoane care să efectueze lucrări de acces, inclusiv cele cu caracter de urgență, sau 
să desfăşoare activități de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări;  
d) să solicite ca lucrările efectuate în zona de protecție a rețelei sale să se realizeze în prezența 
reprezentanților săi;  
e) să beneficieze de garanția împotriva oricărei evicțiuni totale sau parțiale; 
f) să fie notificat despre intenția PROPRIETARULUI de a efectua lucrări asupra imobilului ce ar afecta rețelele 
de comunicații electronice sau elementele de infrastructură necesare susținerii acestora, sau buna lor 
întreținere ori care ar necesita mutarea lor, cu cel puțin 15  zile lucrătoare înainte de data planificată pentru 
începerea lucrărilor. 
 
4.4. OPERATORUL are următoarele obligații: 
a) poartă răspunderea pentru toate pagubele produse imobilului, din culpa sa, pe întreaga perioadă 
contractuală; 
b) să semneze Procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor; 
c) să obțină avizele/autorizațiile necesare pentru realizarea lucrărilor; 
d) să efectueze lucrările de acces pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului Contract cu 
respectarea cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții 
ori a celor privind protecția mediului, a igienei şi sănătății publice, a muncii, a ordinii publice şi siguranței 
naționale; 
e) să suporte în întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreținerea şi repararea 
rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, 
aşa cum au fost descrise mai sus; 
f) să plătească suma reprezentând contravaloarea dreptului de acces în condițiile stabilite prin prezentul 
Contract; 
g) să pună la dispoziția persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecție a propriei rețele toate 
informațiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune rețelei de comunicații electronice; 
h) să respecte normele şi standardele tehnice aplicabile echipamentelor instalate pe, deasupra, în sau sub 
imobilul ce face obiectul prezentului Contract; 
i) să readucă în starea inițială proprietățile afectate de realizarea lucrărilor sau, prin acordul Părților, de a 
compensa PROPRIETARULUI cheltuielile determinate de aducerea în starea inițială a proprietății afectate; 
j) să folosească suprafețele de teren/construcțiile afectate de exercitarea dreptului de servitute în scopul 
pentru care s-a încheiat prezentul contract; 
k) să restituie suprafața de teren la expirarea duratei contractuale. 
 
5. Intrarea în vigoare. Durata. Modificarea şi încetarea Contractului 
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către părți. Obligația de plată se naște, conform 
art. 6.3, începând cu data semnării de către părți a Procesului verbal de începere a lucrărilor. 
5.2. Lucrările prevăzute la art. 3.9 se execută de la data semnării de către părți a Procesului verbal de 
începere a lucrărilor. 
5.3. Dreptul de folosință care face obiectul prezentului Contract se instituie pe o perioadă de 15 
(cincisprezece) ani. 
5.4. Prezentul contract se va prelungi, cu acordul prealabil al Consiliului Local, pentru perioade succesive de 
cate 5 (cinci) ani (perioade extinse), daca niciuna din partile contractante nu notifica cealalta parte cu privire 
la incetarea la termen a contractului printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, primita cu cel 
putin sase luni inaintea datei de expirare a perioadei initiale/extinse. 
5.5 Părțile convin ca modificările în Contract să se facă doar în urma unui acord scris, printr-un Act adițional 
la prezentul Contract.  
5.6. Contractul încetează prin acordul de voință al Părților, prin dispariția imobilelor, la expirarea perioadei 
prevăzute la art. 5.3., ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligațiilor.  
5.7. OPERATORUL poate solicita încetarea Contractului, prin transmiterea către PROPRIETAR a unei 
notificări cu cel puțin 30 zile înainte, într-una din situațiile următoare: 
a) utilizarea elementelor de rețea sau de infrastructură instalate devine imposibilă, oneroasă sau mai puțin 
performantă decât a fost prevăzut inițial; 



b) se modifică arhitectura rețelei publice de comunicații electronice a OPERATORULUI, iar elementele de 
rețea instalate nu mai corespund noii arhitecturi; 
c) autorizațiile necesare desfăşurării activității OPERATORULUI nu pot fi obținute. 
5.8. Pe durata derulării contractului, PROPRIETARUL se obligă să acorde Operatorului cele mai favorabile 
condiții pe care le-a acordat/le va acorda altor operatori/terți cu privire la dreptul de acces in imobilele 
arondate Asociatiei de proprietari în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării elementelor de rețele 
de comunicații electronice şi/sau a elementelor de infrastructură suport pentru acestea. Condițiile mai 
favorabile se vor aplica din chiar momentul când ele au fost acordate terțului. Modificarea contractului prin 
ajustarea cu noile condiții contractuale mai favorabile se va face automat, fără negocieri prealabile, 
Proprietarul/Administratorul având a notifica Operatorul în termen maxim de 5 zile de la data acordării unor 
condiții mai favorabile oricărui terț. Ca urmare a acestei notificări, părțile vor încheia un Act adițional în termen 
maxim de 10 zile de la primirea notificării, cu aplicabilitate de la data acordării, de către 
Proprietar/Administrator a condițiilor mai favorabile unui terț. În cazul în care Asociatia de proprietari refuză 
semnarea Actului adițional şi/sau nu notifică Operatorul cu privire la condițiile mai favorabile acordate terților, 
Operatorul va fi indreptățit să considere contractul ajustat în mod automat cu prevederile mai favorabile 
conținute în contractele încheiate de Proprietar cu terții. 
 
6. Tarifare 
6.1. Părțile au convenit ca OPERATORUL să plătească suma de 700 euro/an, în lei la cursul valutar oficial 
din ziua plății, la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului pe teren, reprezentând 
contravaloarea dreptului de acces menționat la art.3.1. 
6.2. Pentru neplata în termen a tarifului se datorează penalități de întârziere potrivit legii pentru creanțele 
bugetare locale. 
6.3. Neplata tarifului timp de 2 ani consecutiv conduce la încetarea/rezilierea de drept a contractului, situație 
în care, la notificarea PROPRIETARULUI, OPERATORUL este obligat să elibereze terenul pe cheltuiala sa 
și să-l predea liber de sarcini în forma primită, sub sancțiunea de daune interese. 
 
7. Cesiunea dreptului 
7.1. OPERATORUL poate ceda dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. unui alt furnizor de rețele publice de 
comunicații electronice, autorizat în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, doar cu 
acordul prealabil al PROPRIETARULUI. 
7.2. OPERATORUL rămâne dator față de PROPRIETAR numai pentru obligațiile născute înainte de cesiune. 
Până la notificarea cesiunii, OPERATORUL şi cesionarul răspund solidar pentru îndeplinirea tuturor 
obligațiilor față de PROPRIETAR. 
 
8. Forța majoră 
8.1. Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în mod necorespunzător 
- totală sau parțială - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră aşa cum este definită 
de lege. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte Părți în termen de 30 zile 
lucrătoare producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. 
Această notificare va fi confirmată ulterior, sub sancțiunea neluării în considerare, prin dovada eliberată de 
Camera de Comerț şi Industrie sau de alt organism abilitat. Dacă aceste împrejurări şi consecințele lor 
durează mai mult de 5 zile lucrătoare, fiecare parte poate renunța la executarea contractului pe mai departe, 
fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
 
9. Notificări 
9.1. În accepțiunea Părților, orice notificare în scris adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută de prezentul articol. 
9.2. În cazul în care notificarea se transmite prin poştă, se va utiliza un serviciu poştal cu confirmare de 
primire şi se consideră primită de destinatar la data menționată pe formularul tipizat de confirmare de primire. 
9.3. În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreținere sau de reparații cu caracter de urgență, 
notificarea telefonică va fi confirmată ulterior în maxim două zile lucrătoare prin email, fax sau poştă. 
9.4. Dacă se trimite prin fax, notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost 
expediată. 
9.5. Comunicările de rutină se pot efectua şi prin e-mail. 
 



10. Litigii 
În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau 
în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se 
va soluționa de către instanțele judecătoreşti competente. 
 
11. Clauze finale 
11.1. Contractul se va înscrie de către OPERATOR în cartea funciară a imobilului asupra căruia se exercită 
dreptul de acces/dreptul de folosință şi este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului 
respectiv, deținătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor imobilului. 
11.2. În cazul în care Părțile îşi încalcă obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract, neexercitarea de 
Partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a 
obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său. 
11.3. Prezentul contract reprezintă voința părților şi înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, 
anterioară sau ulterioară încheierii sale. 
 
Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare originale, dintre care două pentru operator 
şi unul pentru proprietar, astăzi _________________. 
 
 
                  PROPRIETAR                                                                                                    OPERATOR                    
          U.A.T. ORAȘUL IANCA                                                                                          RCS & RDS S.A. 
                       Primar,  
          Fănel George CHIRIȚĂ                                                                                         ________________ 
        ______________________                                                                                                           
 
 
 
 
     Compartiment contabilitate,          Departament juridic, 
        __________________ 
 
 
 
    Viza compartimentului juridic,         Departament 3G SA, 
  __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
                                                                       P R O I E C T 
                                                           H O T Ă R Â R E A   Nr.43 
                                                                  din 30 iunie 2022 

 
privind: trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea consiliului local a unui teren intravilan, 
liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.81, județul Brăila 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►cererea nr.14573/19.05.2022 a domnului Zaharia Savu, cu domiciliul în orașul Ianca, str.Parcului 
nr.81, județul Brăila, prin care a solicitat concesionarea terenului liber de construcții în suprafață de 706 mp, 
situat în continuarea curții aferente casei de locuit și anexelor gospodărești aflate în proprietatea petentului; 
      ►raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, potrivit 
căruia terenul solicitat spre concesionare nu figurează înscris în Inventarul domeniului privat al orașului, 
astfel că apare ca necesară declararea și înscrierea terenului în această evidență; 
      ►dispoziţiile art.23 alin.(3), art.24 alin.(1) și (1^1) și art.36 alin.(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,; 
      ►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), 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.-(1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea consiliului local a 
terenului intravilan în suprafață de 706 mp, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.81, 
Cvartal 25, Parcela 1187/1/3. 
      (2) Terenul este identificat prin planul de amplasament și delimitare anexat la prezenta hotărâre, 
urmând a fi înscris în cartea funciară a orașului sub regimul prevăzut la alin.(1). 
      (3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător Inventarul bunurilor 
aparținând domeniului privat al orașului administrat de consiliul local. 
      (4) Stabilirea valorii de inventar a terenului se realizează de către un expert evaluator autorizat/de 
comisia specială constituită prin Dispoziția primarului nr.13/25.01.2021, în temeiul art.2^2 din O.G.nr.81/ 
2003-privind privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
aprobată prin Legea nr.493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciul de urbanism 
și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  
      Art.3.-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.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 CHIRIȚĂ                                                                                     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 

 



 
 
 
 
 

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: trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea consiliului local a 
unui teren intravilan, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.81, județul Brăila 
 
      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 cererea nr.14573/19.05.2022, domnul Zaharia Savu din orașul Ianca, str.Parcului nr.81, a solicitat 
concesionarea terenului liber de construcții situat în continuarea curții aferente casei de locuit și anexelor 
gospodărești ale acestuia, în vederea extinderii construcțiilor pe acest teren; 
      Cu această ocazie, potrivit raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, am constatat că terenul solicitat spre concesionare nu figurează înscris în Inventarul 
domeniului privat al orașului, astfel că apare ca necesară înscrierea terenului în această evidență; 
      La data de 1 ianuarie 1990, acest teren se afla în extravilanul orașului Ianca și în proprietatea fostei CAP 
Ianca, dat ca lot în folosință fostului proprietar al locuinței în calitate de membru cooperator. 
      Potrivit dispoziţiile art.23 alin.(3) din Legea fondului funciar nr.18/1991- „pentru suprafaţa de teren agricol 
atribuită de cooperativa agricolă de producţie ca lot de folosinţă, potrivit prevederilor art.4 din Decretul-lege nr.42/1990, 
nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei căreia i s-a atribuit, indiferent dacă acest teren 

se afla în continuarea grădinii în intravilan sau în alt loc, în extravilan…”, iar potrivit art.24 alin.(1) și (11) din 
aceeași lege: 
      „(1) Terenurile situate în intravilanul localităţilor, care au fost atribuite de cooperativele agricole de producţie, potrivit 
legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptăţite, pentru construcţia de locuinţe şi anexe gospodăreşti, pe care le-
au edificat, rămân şi se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile preluate 
în orice mod de la foştii proprietari. 
      (1^1) Suprafaţa terenurilor prevăzute în alin. (1), aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, nu poate fi mai 
mare decât cea prevăzută în actul de atribuire provenit de la cooperativa de producţie, consiliul popular sau 
primăria din localitatea respectivă.” 
      În fine, conform art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1991: „(1) terenurile aflate în proprietatea statului, situate în 
intravilanul localităţilor şi care sunt în administrarea primăriilor la data intrării în vigoare a prezentei legi, trec în 
proprietatea privată a comunelor, oraşelor sau a municipiilor, pentru a fi vândute, închiriate, concesionate sau date în 
folosință pentru construirea de locuințe.” 
      Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată, urmând ca acest teren să 
fie concesionat petentului, după înscrierea în cartea funciară. 
 
                                 

                                                        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 
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