
 

 

 

 

 
 

 

                                                      

                                                  D I S P O Z I Ţ I A  Nr.375 
                                                         din 29 iulie 2022 
 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară la data de 04 
august 2022 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 

      Având în vedere adresa nr.741/26.07.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Dunărea Brăila, prin care s-a revenit la adresa acesteia nr.294/17.03.2022 cu solicitarea de 
a adopta cu celeritate: 

      -hotărârea consiliului local privind aprobarea Actului adițional nr.25 pentru modificarea 
pct.4 al art.36 alin.(2) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare; 

      -hotărârea consiliului local privind acordarea unui mandat special primarului orașului 
Ianca, să voteze în Adunarea Generală a A.D.I. Dunărea Brăila aprobarea Strategiei 
actualizate de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru 
perioada 2021-2025, precum și aprobarea Actului adițional nr.25 pentru modificarea pct.4 al 
art.36 alin.(2) din Contractul de delegare a gestiunii nr.670/10.09.2009, cu modificările și 
completările ulterioare; 

      Dat fiind faptul că în ședința ordinară din data de 28.07.2022 nu a fost adoptată hotărârea 
consiliului local privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs, ca o necesitate 
pentru alocarea unor sume de la bugetul de stat în vederea finanțării de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru redistribuirea în același scop a unor sume 
între capitolele de cheltuieli ale bugetelor unităților de învățământ și ale bugetului local; 

      În conformitate cu: 

      ►dispozițiile art.22 alin.(2) lit.a) și art.23 alin.(1) lit.a), alin.(2) și alin.(3) lit.b) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin 
Hotărârea nr.96/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►dispozițiile art.133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(2) şi alin.(3) lit.b) 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 extraordinară la data de 04 
august 2022, ora 1500, care se va organiza la sediul autorității deliberative, având următorul 
proiect al ordinii de zi: 
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      1.-Proiect de hotărâre nr.46 privind alegerea președintelui de ședință; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar;    

 

      2.-Proiect de hotărâre nr.47 privind aprobarea Actului adițional nr.25 pentru modificarea 
pct.4 al art.36 alin.(2) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, în baza 
Strategiei actualizate de tarifare a serviciilor pentru perioada 2021-2025; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisiile de specialitate nr.1 și 3; raport: A.D.I. Dunărea Brăila; 

      3.-Proiect de hotărâre nr.48 privind acordarea unui mandat special domnului primar 
Chiriță Fănel George, să voteze în Adunarea Generală a A.D.I. Dunărea Brăila aprobarea 
Strategiei actualizate de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
pentru perioada 2021-2025, precum și aprobarea Actului adițional nr.25 pentru modificarea 
pct.4 al art.36 alin.(2) din Contractul de delegare a gestiunii nr.670/ 10.09.2009, cu 
modificările și completările ulterioare; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisiile de specialitate nr.1 și 3; raport: A.D.I. Dunărea Brăila;  

      4.-Proiect de hotărâre nr.49 privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar contabil; 
       
      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 al orașului, până la data de 03 august 
2022, ora 1600. 

      Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea 
proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, până la data de 04 august 2022-ora 1430. 

      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 
al orașului. 
 
        P R I M A R,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                          SECRETAR GENERAL 
                                       
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                     Alexandru STERIAN 
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                                                             P R O I E C T  
                                                 H O T Ă R Â R E A  Nr.46 
                                                      din 04 august 2022 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
august 2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data 
de 04 august 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.-Domnul consilier local Viorel CIUCAȘU este ales președinte de şedinţă a 
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna august 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 
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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 august 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 domnul consilier local Viorel Ciucașu să fie ales președinte de ședință 

pentru luna august 2022.  

 

                                                         Vă mulţumesc ! 
 

                                                            P R I M A R 
 
 
                                                    Fănel George CHIRIŢĂ 
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P R O I E C T 
H O T Ă R Â R E A   Nr.47 

din 04 august 2022 
 

privind: aprobarea Actului adițional nr.25 pentru modificarea pct.4 al art.36 alin.(2) din Contractul de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu 
modificările și completările ulterioare, în baza Strategiei actualizate de tarifare a serviciilor pentru 
perioada 2021-2025    
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04 
august 2022; 

      Având în vedere: 

      ►Adresa nr.741/26.07.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Dunărea 
Brăila, prin care s-a revenit la adresa nr.294/17.03.2022 cu solicitarea de a adopta hotărârea 
consiliului local pentru aprobarea Actului adițional nr.25 privind modificarea pct.4 al art.36 alin.(2) 
din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►Adresa nr.S2816/14.06.2022 a S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., 
denumit în continuare Operator, prin care s-a solicitat aprobarea Strategiei actualizate de tarifare a 
serviciilor, precum și includerea acesteia în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, 
scop în care a comunicat: 

      -Memoriul tehnic al lucrării «Actualizarea evoluției tarifelor pentru serviciile de alimentare cu 
apă și canalizare», cu influența prețului de achiziție a energiei electrice conform contractelor 
existente; 

      -Avizul favorabil al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, transmis prin adresa nr.62760 din 
data de 10.06.2022; 

      ►Actul adițional nr.25 privind modificarea pct.4 al art.36 alin.(2) din Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările 
și completările ulterioare, în baza Strategiei actualizate de tarifare a serviciilor pentru perioada 
2021-2025 în aria delegată Operatorului;    

      ►prevederile O.U.G.nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie 
electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea 
si completarea unor acte normative din domeniul energiei; 

      ►prevederile art.1 alin.(7) și alin.(9) din Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020 a Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020; 

      ►prevederile art.5 alin.(1) lit.a), g) și h), alin.(2) lit.c), f), i), j) și k), art.16 alin.(1) și alin.(3) lit.a) 
și e) și art.17 alin.(2) lit.c), b) și d) din Statutul A.D.I. Dunărea Brăila; 

      ►prevederile art.25 și art.56 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare; 
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      ►Referatul de aprobare al primarului orașului Ianca, județul Brăila; 

      ►Avizele favorabil ale comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul Consiliului local al orașului 
Ianca; 

      În temeiul: 

      ►dispozițiilor art.3 alin.(1), art.9 alin.(2) lit.d), art.43 alin.(3) și (5) și ale art.521 din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006-republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

      ►dispozițiilor art.10, art.35 alin.(2) și (3), art.36 alin.(2) și art.366 alin.(6) din Legea serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►dispozițiilor art.129 alin.(1) și alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1) lit.d) 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 Ș T E : 
 

      Art.1.-(1) Se aprobă Actul adițional nr.25 privind modificarea pct.4 al art.36 alin.(2) - Prețurile, 
tarifele și alte surse de venit, din Capitolul 1 - Sistemul financiar, Titlul II - Sistemul financiar contabil, 
din Dispozitii Generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, în baza Strategiei 
actualizate de tarifare a serviciilor pentru perioada 2021-2025, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

      (2) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, va fi actualizat conform prevederilor 
Actului adițional nr.25 aprobat potrivit alin.(1). 

      Art.2.-Se acordă mandat special domnului Dragomir Viorel Marian - Președintele  A.D.I. Dunărea 
Brăila, să semneze Actul adițional nr.25 în numele și pe seama membrului asociat U.A.T. Oraș Ianca-
în calitate de Delegatar. 

      Art.3.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată, în conditiile legii, 
prin grija secretarului general al orașului Ianca și dusă la îndeplinire prin grija primarului orașului 
Ianca. 

      (2) Prezenta hotărâre, cu Actul adițional nr.25 ca parte integrantă, va fi comunicată Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila în 2 (două) exemplare originale, prin grija secretarului 
general al orașului Ianca. 

      (3) Prin grija A.D.I.Dunărea Brăila, un exemplar original al prezentei hotărâri va fi pus la dispoziția 
Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila S.A., în vederea semnării Actului adițional nr.25. 

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

                                                                                                        SECRETAR GENERAL 
 

Fănel George CHIRIŢĂ                                                                          Alexandru STERIAN 
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                                       REFERAT DE APROBARE 
     
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Actului adițional nr.25 pentru modificarea pct.4 
al art.36 alin.(2) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, în 
baza Strategiei actualizate de tarifare a serviciilor pentru perioada 2021-2025    
 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000-republicată în anul 2010, 
cu modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, adresez rugămintea comisiilor de specialitate să avizeze şi 
consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin 
prezentul referat şi documentaţia anexată; 

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

      Vă amintiți că în luna martie a acestui an, prin adresa nr.294/17.03.2022, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Dunărea Brăila a solicitat adoptarea Hotărârii Consiliul 
Local pentru aprobarea Actului adițional nr.25 privind modificarea pct.4 al art.36 alin.(2) din 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, scop în care a anexat 
următoarele documente, care v-au fost puse la dispoziție la acea dată și publicate pe pagina 
de internet a instituției: 

      ►Adresa nr.4657/01.03.2022 a Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice 
Dunărea Brăila S.A., cu Memoriul tehnic al lucrării «Actualizarea tarifelor pentru serviciile de 
alimentare cu apă și canalizare», rezultate în urma aprobării Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020, cu 
influența prețului de achiziție a energiei electrice; 

      ►Adresa nr.21394/25.02.2022 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, 
privind avizul favorabil asupra propunerii de actualizare a Strategiei de tarifare a serviciilor 
pentru perioada 2021-2025, respectiv a Planului anual de evoluție a prețului unic la apă și a 
tarifului unic la canalizare în aria delegată Operatorului; 

      ►Actul adițional nr.25 privind modificarea pct.4 al art.36 alin.(2) din Contractul de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/ 
10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și Strategia actualizată de 
tarifare a serviciilor pentru perioada 2021-2025 în aria delegată Operatorului;   
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      Ulterior, ca urmare a modificărilor legislative pentru plafonarea prețurilor la energie și 
gaze naturale, cu influențe semnificative în tarifele de operare la apă și canalizare, A.D.I. 
Dunărea Brăila a solicitat prin adresa nr.349/23.03.2022 amânarea adoptării celor două 
hotărâri, motivată de faptul că trebuie să se refacă documentația cu noile prețuri,  reduse 
față de cele propuse inițial; 

      Acum, ca urmare a obținerii tuturor avizelor pentru noile tarife, A.D.I. Dunărea Brăila a 
revenit prin adresa nr.741/26.07.2022 cu solicitarea de aprobare a Actului adițional nr.25, 
hotărâre care face parte din pachetul de acte administrative aferente Contractului de 
finanțare nr.422/03.12.2020 încheiat cu Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, 
privind finanțarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, anexând totodată și: 

     -Adresa nr.S2816/14.06.2022 a S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., 
denumit în continuare Operator, prin care a solicitat aprobarea Strategiei actualizate de 
tarifare a serviciilor, precum și includerea acesteia în Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările 
și completările ulterioare, scop în care a comunicat: 

      -Memoriul tehnic al lucrării «Actualizarea evoluției tarifelor pentru serviciile de alimentare 
cu apă și canalizare», cu influența prețului de achiziție a energiei electrice conform 
contractelor existente; 

      -Notificarea nr.S3257/03.06.2022 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, 
privind avizul favorabil asupra propunerii de actualizare a Strategiei de tarifare a serviciilor 
pentru perioada 2021-2025, respectiv a Planului anual de evoluție a prețului unic la apă și a 
tarifului unic la canalizare în aria delegată Operatorului; 

      -Actul adițional nr.25 privind modificarea pct.4 al art.36 alin.(2) din Contractul de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, în baza Strategiei actualizate 
de tarifare a serviciilor pentru perioada 2021-2025 în aria delegată Operatorului;    
 
      Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată și agreată 
în cadrul etapelor de negocieri. 
                                                                

                                                         
                                             Vă mulţumesc! 

 
                                                           P R I M A R     
 
                     
                                                   Fănel George CHIRIŢĂ 
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P R O I E C T 
H O T Ă R Â R E A   Nr.48 

din 04 august 2022 
 

privind: acordarea unui mandat special primarului orașului Ianca să voteze în Adunarea Generală a 
A.D.I. Dunărea Brăila aprobarea Strategiei actualizate de tarifare a serviciilor publice de alimentare 
cu apă și de canalizare pentru perioada 2021-2025, precum și aprobarea Actului adițional nr.25 
pentru modificarea pct.4 al art.36 alin.(2) din Contractul de delegare a gestiunii nr.670/ 10.09.2009, 
cu modificările și completările ulterioare    
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04 
august 2022; 

      Având în vedere: 

      ►Adresa nr.741/26.07.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Dunărea 
Brăila, prin care s-a revenit la adresa nr.294/17.03.2022 cu solicitarea de a adopta hotărârea 
consiliului local privind acordarea unui mandat special primarului orașului Ianca, pentru a vota în 
Adunarea Generală a Asociației: 

      a)-aprobarea Strategiei actualizate de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare pentru perioada 2021-2025, în Aria Delegată Operatorului SC C.U.P. Dunărea Brăila 
S.A.; 
      b)-aprobarea Actului adițional nr.25 pentru modificarea pct.4 al art.36 alin.(2) din Contractul de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu 
modificările și completările ulterioare; 

      ►Adresa nr.S2816/14.06.2022 a S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., 
denumit în continuare Operator, prin care s-a solicitat aprobarea Strategiei actualizate de tarifare a 
serviciilor, precum și includerea acesteia în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, 
scop în care a comunicat: 

      -Memoriul tehnic al lucrării «Actualizarea evoluției tarifelor pentru serviciile de alimentare cu 
apă și canalizare», cu influența prețului de achiziție a energiei electrice conform contractelor 
existente; 

      -Avizul favorabil al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, transmis prin adresa nr.62760 din 
data de 10.06.2022; 

      ►prevederile O.U.G.nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie 
electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea 
si completarea unor acte normative din domeniul energiei; 

      ►prevederile art.1 alin.(7) și alin.(9) din Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020 a Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-
2020, respectiv ale art.5 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.i) și j), art.14 și art.17 alin.(2) lit.c) pct.3 și lit.d) pct.2 
și 5 din Statutul A.D.I. Dunărea Brăila; 
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      ►prevederile art.25, art.36 și art.56 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►Referatul de aprobare al primarului orașului Ianca, județul Brăila; 

      ►Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului local al orașului Ianca; 

      În temeiul: 

      ►dispozițiilor art.3 alin.(1), art.9 alin.(2) lit.d), art.43 alin.(3) și alin.(5) și ale art.521 din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006-republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

      ►dispozițiilor art.10, art.35 alin.(2) și art.36 alin.(2) din Legea serviciului de alimentare cu apă 
și de canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►dispozițiilor art.129 alin.(1) și alin.(7) lit.n), art.132, art.139 alin.(1), art.154 alin.(6), art.155 
alin.(5) lit.a) și c), art.196 alin.(1) lit.a) și art.197 alin.(1) și alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
          

                                                H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

      Art.1.-(1) Se acordă un mandat special domnului primar Chiriță Fănel George, în calitate de 
reprezentant de drept al U.A.T. Oraș Ianca-Delegatar, să voteze în Adunarea Generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Braila: 

      a)-aprobarea Strategiei actualizate de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare pentru perioada 2021-2025, în Aria Delegată Operatorului S.C. Compania de Utilități 
Publice Dunărea Brăila S.A., potrivit Anexei nr.1. 

      b)-aprobarea Actului Adițional nr.25 privind modificarea pct.4 al art.36 alin.(2)- Prețurile, tarifele 
și alte surse de venit, din Cap.1-Sistemul financiar, Titlul II-Sistemul financiar contabil din Contractul 
de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu 
modificările și completările ulterioare, în baza Strategiei actualizate de tarifare a serviciilor publice 
de alimentare cu apă și de canalizare pentru perioada 2021-2025, potrivit Anexei nr.2. 

      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Dunărea Brăila, prin grija secretarului general. 

      Art.3.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

                                                                                                        SECRETAR GENERAL 
 

Fănel George CHIRIŢĂ                                                                          Alexandru STERIAN 
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                                               REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre pentru: acordarea unui mandat special primarului orașului Ianca să voteze în Adunarea 
Generală a A.D.I. Dunărea Brăila aprobarea Strategiei actualizate de tarifare a serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare pentru perioada 2021-2025, precum și aprobarea Actului adițional 
nr.25 pentru modificarea pct.4 al art.36 alin.(2) din Contractul de delegare a gestiunii nr.670/ 
10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare    
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000-republicată în anul 2010, cu modificările 
şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, adresez 
rugămintea comisiilor de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma 
prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată; 

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

      Ca o consecință a hotărârii anterioare, prin adresa nr.741/26.07.2022, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Dunărea Brăila a solicitat în același timp și adoptarea hotărârii consiliul local pentru 
acordarea unui mandat special domnului primar Chiriță Fănel George, să voteze în Adunarea Generală: 

      a)-aprobarea Strategiei actualizate de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
pentru perioada 2021-2025, în Aria Delegată Operatorului SC C.U.P. Dunărea Brăila S.A.; 

      b)-aprobarea Actului adițional nr.25 pentru modificarea pct.4 al art.36 alin.(2) din Contractul de delegare 
a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și 
completările ulterioare; 

      Pentru aceasta a prezentat adresa nr.S2816/14.06.2022 a Operatorului S.C. Compania de Utilități 
Publice Dunărea Brăila S.A., însoțită de: 

      -Memoriul tehnic al lucrării «Actualizarea evoluției tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și 
canalizare», cu influența prețului de achiziție a energiei electrice conform contractelor existente; 

      -Avizul favorabil al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, transmis prin adresa nr.62760 din data de 
10.06.2022; 

      La fel, spunem că este încă o hotărâre din pachetul de acte administrative aferent Contractului de 
finanțare nr.422/03.12.2020, încheiat cu Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru finanțarea 
investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în 
perioada 2014 - 2020, astfel că vă rog să fiți de acord cu adoptarea ei 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 



 

 

 

 
 
 

                                                                   P R O I E C T 
                                                          H O T Ă R Â R E A  Nr.49 
                                                               din 04 august 2022 

 
privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04 
august 2022; 
      Având în vedere: 

      ►Decizia nr.4/05.07.2022 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, privind 
repartizarea suplimentară pe unităţi a administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local pe anul 2022, potrivit 
căreia orașului Ianca i s-a alocat suma de 9.000 lei pentru finanțarea de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat; 

      ►adresa nr.3445/05.07.2022 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», prin care se solicită 
alocarea sumei de 143.200 lei de la bugetul local, în completarea sumei alocate la aprobarea 
bugetului local pe anul în curs, pentru finanțarea unor cheltuieli de funcționare;  

      ►adresele nr.2269/27.06.2022 și nr.2623/20.07.2022 ale Liceului Tehnologic «Nicolae 
Oncescu», privind necesitatea rectificării bugetului acestei unități de învățământ pentru redistribuirea 
unor sume în cadrul capitolelor de cheltuieli, dar și ca urmare a realizării unor venituri suplimentare 
din donații și sponsorizări față de cele prognozate la aprobarea bugetului pe anul în curs;  

      ►raportul nr.15928/05.07.2022 al compartimentului cultură-sport, privind necesitatea 
actualizării valorii premiilor/stimulentelor financiare care pot fi acordate sportivilor și elevilor care au 
obținut/obțin rezultate/performanțe/medalii la diferite competiții naționale și internaționale; 

      ►raportul nr.16472/20.07.2022 al serviciului financiar contabil cu detaliile/soluțiile de rectificare 
bugetară pe anul în curs; 

      ►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul 
consiliului local; 

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

      ►dispozițiile art.57 alin.(4^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

      ►dispozițiile art.3 și art.67 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și alin.(7) 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 ulterioare; 
 
                                                               H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-Bugetul orașului Ianca pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/ 
24.02.2022, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează: 

Pagina 1 din 2 

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 

 



      a)-se majorează cu suma de 9.000 lei veniturile din capitolul 110202 - sume defalcate din taxa 
pe valoarea  adăugată pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, 
din care 5.700 lei pentru Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» și 3.300 pentru Liceul Tehnologic 
«Nicolae Oncescu», cu următoarele influențe: 

Alineat 
Liceul Teoretic  

Constantin Angelescu 
Liceul Tehnologic 
Nicolae Oncescu 

Total 

20.01.01 Furnituri birou -3.000 -6.700 -9.700 
20.01.02 Materiale de curățenie 0 -5.500 -5.500 
20.01.03 Încălzit, iluminat și forța motrică 20.000 0 20.000 
20.01.04 Apa, canal, salubritate 10.000 0 10.000 
20.01.05 Carburanți și lubrifianți 3.000 0,00 3.000 
20.01.08 Poștă, telecomunicații, internet -2.000 -3.500 -5.500 
20.01.09 Materiale și prestări servicii cu           
caracter funcțional 

0 -27.313 -27.313 

20.01.30  2.000 0 2.000 
20.05.30 Obiecte de inventar -10.000 29.000 19.000 
20.02 Reparații curente 5.700 -105.287 -99.587 
20.06.01 Deplasări 1.500 -1.000 500 
20.13 Pregătire profesională 0 -4.000 -4.000 
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii -21.500 0 -21.500 
71.01.01 Construire gard aluminiu 0 112.000 112.000 
71.01.30 Amenajare spații verzi  0 15.600 15.600 
Influențe buget  5.700 3.300 9.000 

      b)-se diminuează cu suma de 150.000 lei cheltuielile din capitolul 67020330203030 - alte servicii 
culturale, alte cheltuieli cu bunuri si servicii, alocată pentru organizarea Zilelor Orașului Ianca, sumă 
care se redistribuie după cum urmează:   

      b^1)-120.000 lei în capitolul de cheltuieli 51020103 710101 - autorități executive, construcții, în 
vederea realizării obiectivului de investiții «Construire garaj I.S.U.-Garda 2 Ianca»; 

      b^2)-25.000 lei în capitolul de cheltuieli 67020501203030 - servicii recreative și sportive, alte 
cheltuieli cu bunuri și servicii, pentru premierea sportivilor/elevilor, precum și antrenorilor/profesorilor 
îndrumători care au obținut/obțin rezultate remarcabile/medalii la diferite competiții naționale și 
internaționale; 

      b^3)-5.000 lei în capitolul de cheltuieli 650204 200109 - învățământ secundar, materiale și 
prestări de servicii cu caracter funcțional, pentru Școala Perișoru aflată în structura Liceului Teoretic 
«Constantin Angelescu»; 

      Art.2.-(1) Bugetul Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.8/24.02.2022, se modifică după cum urmează: 

      a)-se majorează cu suma de 35.000 lei veniturile din capitolul 65.10.37.2E.01-donații și 
sponsorizări și cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 65.10.20.05.30-alte obiecte de inventar, 
pentru dotarea cu mobilier și echipamente specifice a laboratorului de practică în specializarea 
industrie alimentară și turism; 

      b)-se diminuează cu suma de 10.000 lei cheltuielile din capitolul 65.10.20.01.30-alte bunuri și 
servicii pentru întreținere și funcționare și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 
65.10.20.05.30-alte obiecte de inventar; 

      (2) Bugetul Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», rectificat potrivit alin.(1), este prevăzut în 
anexa la prezenta hotărâre. 
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      Art.3.-Programul principalelor lucrări  publice si achiziţii finanţate din fondul de dezvoltare pentru 
anul 2022, prevăzut în Anexa nr.4a la Hotărârea Consiliului Local nr.8/24.02.2022, se completează 
corespunzător cu următoarele obiective: 

      a)-«Construire garaj I.S.U.-Garda 2 Ianca», finanțat din bugetul local în limita sumei de 120.000 
lei; 

      b)-«Construire gard aluminiu Școala Sărățeni», aflată în structura Liceului Tehnologic «Nicolae 
Oncescu», finanțat din bugetul local în limita sumei de 112.000 lei; 

      c)-«Amenajare spații verzi în incintele Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» și Școlii Sărățeni, 
finanțat din bugetul local în limita sumei de 15.600 lei; 

      Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca și 
directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat, care vor opera rectificările în bugetele proprii 
potrivit art.1-3, prin serviciile de specialitate din subordine.    

      Art.5.-(1) Valoarea premiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.39/29.06.2006, care pot 
fi acordate sportivilor și antrenorilor, elevilor și profesorilor îndrumători, precum și artiștilor/formațiilor 
artistice și coregrafilor care au obținut/obțin performanțe/medalii la diferite competiții naționale și 
internaționale, se actualizează după cum urmează: 

Locul ocupat/ 
Medalia obținută 

Campionatele 
Naționale (Euro) 

Campionatele 
Europene (Euro) 

Campionatele 
Mondiale (Euro) 

Olimpiade 
(Euro) 

Locul I/Aur 800 1.200 2.000 2.100 
Locul II/Argint 700 1.100 1.900 2.000 
Locul III/Bronz 600 1.000 1.800 1.900 
      (2) Valoarea premiilor acordate antrenorilor, profesorilor îndrumători sau coregrafilor, reprezintă 
50% din valoarea premiilor acordate sportivilor, elevilor sau artiștilor, după caz. 

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

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

Fănel George CHIRIŢĂ                                                                          Alexandru STERIAN 
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                                           REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului 
de hotărâre privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000-republicată în anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe 
proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia 
anexată; 

      Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez la fel ca în 
ședința ordinară din data de 28.07.2022, în speranța că de această dată se va înțelege totuși 
importanța adoptării acesteia, anume: 

      Prin Decizia nr.4/05.07.2022, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila a repartizat 
suplimentar pe unităţi a administrativ teritoriale sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local pe anul 2022, iar orașului Ianca i s-a 
alocat suma de 9.000 lei pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat; 

      Apoi, prin adresa nr.3445/05.07.2022, Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» a solicitat 
alocarea sumei de 143.200 lei de la bugetul local, în completarea sumei alocate la aprobarea 
bugetului local pe anul în curs, pentru finanțarea unor cheltuieli de funcționare, însă execuția 
bugetară la această dată nu ne permite decât alocarea sumei de 5.000 lei pentru finanțarea unor 
cheltuieli materiale la Școala Perișoru aflată în structura Liceului;  

      După care, prin adresele nr.2269/27.06.2022 și nr.2623/20.07.2022, Liceul Tehnologic «Nicolae 
Oncescu» a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al acestei unități de învățământ, 
pentru redistribuirea unor sume în cadrul capitolelor de cheltuieli, dar și ca urmare a realizării unor 
venituri suplimentare din donații și sponsorizări față de cele prognozate la aprobarea bugetului pe 
anul în curs;  

      În fine, compartimentul cultură-sport, a propus actualizarea valorii premiilor stabilite prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.39/ 29.06.2006, care pot fi acordate sportivilor și antrenorilor, elevilor 
și profesorilor îndrumători, precum și artiștilor/ formațiilor artistice care au obținut/obțin 
performanțe/medalii la diferite competiții naționale și internaționale; 

      Cu precizarea că detaliile/soluțiile de rectificare bugetară pe anul în curs se regăsesc în raportul 
serviciului financiar contabil din aparatul propriu, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii 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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                                                       R A P O R T 

 

      Subsemnatul, Roșca Stănel George, consilier superior în cadrul serviciului financiar contabil 
din aparatul de specialitate al primarului, 

         Având în vedere adresa nr.27926/05.07.2022 a A.N.A.F- Braila, adresele Liceului Teoretic 
Constantin Angelescu și Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu, precum și referatul de aprobare al 
domnului primar, vă propun modificarea bugetului orașului Ianca pentru anul 2022, astfel: 

 Majorarea capitolului de venituri 110202 - Sume defalcate din taxa pe valoarea  adaugata 

pentru finantarea cheltuielilor  descentralizate la nivelul comunelor,  oraselor, municipiilor 

cu suma de 9.000 lei repartizată astfel: 
- 5.700,00  lei la Liceul Teoretic Constantin Angelescu și  
- 3.300,00 lei la Liceul Tehnologic Nicolae Oncescu 

 Modificarea capitolului de cheltuieli 650204 Invatamant secundar după cum urmează: 

 Alineat  

Liceul Teoretic 

Constantin Angelescu 

Liceul Tehnologic 

Nicolae Oncescu TOTAL 

20.01.01 Furnituri birou -3.000,00 -6.700,00 -9.700,00 

20.01.02 Material de curatenie 0,00 -5.500,00 -5.500,00 

20.01.03 Încalzit, iluminat si forta motrica 20.000,00 0,00 20.000,00 

20.01.04 Apa, canal, salubritate 10.000,00 0,00 10.000,00 

20.01.05 Carburanti si lubrifianti 3.000,00 0,00 3.000,00 

20.01.08 Posta, telecomunicatii, internet -2.000,00 -3.500,00 -5.500,00 

20.01.09 Materiale si prestari servicii cu character functional 0,00 -27.313,00 -27.313,00 

20.01.30  2.000,00 0,00 2.000,00 

20.05.30 Obiecte de inventar -10.000,00 29.000,00 19.000,00 

20.02 Reparatii curente 5.700,00 -105.287,00 -99.587,00 

20.06.01 Deplasari 1.500,00 -1.000,00 500,00 

20.13 Pregatire profesionala 0,00 -4.000,00 -4.000,00 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -21.500,00 0,00 -21.500,00 

71.01.01 Constructie gard Sarațeni-panouri si constructie 0,00 112.000,00 112.000,00 

71.01.30 Spatii verzi curti interioare 0,00 15.600,00 15.600,00 

Influente buget 02 5.700,00 3.300,00 9.000,00 

 Diminuarea capitolului de cheltuieli 67020330 203030 - Alte servicii culturale, Alte 

cheltuieli cu bunuri si servicii  (suma alocată inițial pentru Zilele Orașului) cu suma de 
150.000 lei, redistribuită astfel:   
-Majorarea capitolului de cheltuieli 67020501 203030 - Servicii recreative si sportive, Alte 

cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 25.000 lei   
-Majorarea capitolului de cheltuieli 51020103 710101 - Autoritati executive, Constructii cu 
suma de 120.000 lei  in vederea realizării Obiectivului de investiții ”Construire Garaj ISU 
Garda 2 Ianca”, precum și inscrirea acestuia în anexa 4a la HCL nr.8/2022 
-Majorarea capitolului de cheltuieli 650204 200109 - Invatamant secundar, Materiale si 

prestari de servicii cu caracter functional cu suma de 5.000 lei  pentru Liceul Teoretic 
Constantin Angelescu – Cheltuieli solicitate pentru Școala Perișoru  
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  În urma modificărilor solicitate de către Liceul Tehnologic Nicolae Oncescu, este necesara  
completarea anexei 4a la HCL nr. 8/2022  cu două obiective de investiții: 

 la capitolului de cheltuieli 650204 710101 Invatamant secundar  Construcții,  pentru 
obiectivul ”Constructie gard Școala Sarațeni-panouri si constructie” 

 la capitolului de cheltuieli 650204 710130  Invatamant secundar  Alte active fixe 

pentru obiectivul ” Spatii verzi curti interioare”  
 Modificarea capitolului de cheltuieli 651004 Invatamant secundar Autofinanțate după cum 

urmează: 

 Alineat  

Liceul Tehnologic 

Nicolae Oncescu TOTAL 

Venituri       37.2E.01  DONATII SI SPONSORIZARI 35.000,00 35.000,00 

Cheltuieli :  20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare -10,000,00 -10,000,00 

                     20.05.30 Obiecte de inventar 45.000,00 45.000,00 

 
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, 

CONSILIER SUPERIOR 
 
 

ROȘCA STĂNEL GEORGE 
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