
D I S P O Z I Ţ I A Nr.416
din 19 august 2019

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 29 august 2019.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu:
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind

Codul administrativ;
►prevederile art.34 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului

Ianca, aprobat prin Hotărârea Nr.54/31.08.2016;

D I S P U N E :

Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 29 august 2019, ora
1500, la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:

1.-Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019, privind
transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat de
consiliul local doamnei Spătaru Cristina Adriana, ca urmare a dobândirii în proprietate a construcției edificate
pe acest teren;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
2.-Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.47/29.05.2019, privind

transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat de
consiliul local Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., ca urmare a dobândirii în proprietate a
construcției edificate pe acest teren;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
3.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2019;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
4.-Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de finanţare a proiectului „Fotbalul local-tradiție și

performanță”, depus de Clubul Sportiv Viitorul Ianca în cadrul programului sportiv ‹‹Promovarea sportului de
performanţă››;

- iniţiator: primar; rapoarte: comisiile de specialitate nr.2 și 3
5.-Diverse.
Art.2.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor

de hotărâri la secretarul orașului Ianca, până pe data de 26 august 2019, ora 16,00.
Art.3.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea

de zi pe data de 27 august 2019, ora 15,00 la sediul Consiliului Local.
Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de

internet prin grija secretarului orașului Ianca.
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P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.56

din 29 august 2019

pentru: completarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune
asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat de consiliul local doamnei Spătaru Cristina
Adriana, ca urmare a dobândirii în proprietate a construcției edificate pe acest teren.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.639/18.06.2019 a Instituției Prefectului privind necesitatea obținerii avizului obligatoriu al

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major General privind
încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, potrivit prevederilor art.10
alin.(1) lit.g) din O.U.G.nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,
aprobată prin Legea nr.22/2007, act normativ în vigoare la data adoptării hotărârii de concesiune a terenului
în cauză;

►dispozițiile art.308 alin.(4) lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul
administrativ;

►referatul de aprobare al primarului și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
►În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind

Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I.-Hotărârea Consiliului Local nr.20/28.03.2019, privind transmiterea dreptului de concesiune asupra
unui teren din domeniul public al orașului administrat de consiliul local doamnei Spătaru Cristina Adriana, ca
urmare a dobândirii în proprietate a construcției edificate pe acest teren, se completează după cum urmează:

1.-După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
"Art.11.-(1) În vederea completării documentației de concesiune a terenului, se va solicita avizul

obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major General
privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, funcție de care se
va actualiza contractul de concesiune.

(2) Avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului
Major General va fi solicitat doar pentru suprafața de 32 mp din totalul suprafeței de 370 mp evidențiată la
poziția 142-Zona Casa de cultură din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ianca,
atestat prin H.G.nr.363/2002, cu modificările și completările ulterioare."

Art.II.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit. g) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre pentru: completarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019 privind transmiterea
dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat de consiliul
local doamnei Spătaru Cristina Adriana, ca urmare a dobândirii în proprietate a construcției edificate
pe acest teren.

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 Hotărârea Consiliului Local nr.20/28.03.2019 s-a aprobat transmiterea dreptului de concesiune
asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat de consiliul local doamnei Spătaru Cristina
Adriana, ca urmare a dobândirii în proprietate a construcției edificate pe acest teren;

La adoptarea acestei hotărâri am apreciat că nu mai este necesar avizul obligatoriu al Administraţiei
Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major General, potrivit art.10 alin.(1) lit.g)
din O.U.G.nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată
prin Legea nr.22/2007, act normativ în vigoare în acea perioadă, dat fiind faptul că procedura/inițierea
concesiunii acestui teren s-a realizat în anul 2004, deci anterior O.U.G.nr.54/2006 când nu era prevăzut un
astfel de aviz, finalizată cu încheierea Contractului de concesiune nr.9671/06.12.2004;

Deoarece construcția situată pe acest teren a intrat în proprietatea altei persoane, ca urmare a lichidării
patrimoniului fostului concesionar, intrat în procedura falimentului, prin Hotărârea Consiliului Local nr.20/
28.03.2019 nu s-a făcut decât să se transmită dreptului de concesiune asupra terenului, însă Instituția
Prefectului consideră că și în această situație este necesar acel aviz;

În urma discuțiilor purtate în această perioadă cu Structura Teritorială Brăila a Administraţiei Naţionale a
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, s-a concluzionat că acest aviz trebuie totuși obținut ulterior adoptării
hotărârii de aprobare a concesiunii și nu anterior cum a susținut Instituția Prefectului, dar pentru aceasta se
impune și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019 deoarece O.U.G.nr.54/2006 a fost
abrogată între-timp prin O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, iar avizul trebuie solicitat acum în
temeiul acestui ultim act normativ care a preluat aceeași obligație.

Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată;

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ
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P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.57

din 29 august 2019

pentru: completarea Hotărârii Consiliului Local nr.47/29.05.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune
asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat de consiliul local Societății Comerciale
Roalexmas Impex S.R.L., ca urmare a dobândirii în proprietate a construcției edificate pe acest teren.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.639/18.06.2019 a Instituției Prefectului, transmisă în urma exercitării controlului de

legalitate asupra Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019, prin care s-a concluzionat că este necesară
obținerea avizului obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al
Statului Major General privind încadrarea în infrastructura sistemului naţional de apărare și în cazul
schimbării concesionarului unui teren din domeniul public, situație care se regăsește și în cuprinsul Hotărârii
Consiliului Local nr.47/29.05.2019;

►dispozițiile art.308 alin.(4) lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul
administrativ;

►referatul de aprobare al primarului și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
►În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind

Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I.-Hotărârea Consiliului Local nr.47/29.05.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra
unui teren din domeniul public al orașului administrat de consiliul local Societății Comerciale Roalexmas
Impex S.R.L., ca urmare a dobândirii în proprietate a construcției edificate pe acest teren, se completează
după cum urmează:

1.-După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
"Art.11.-(1) În vederea completării documentației de concesiune a terenului, se va solicita avizul

obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major General
privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, funcție de care se
va actualiza contractul de concesiune.

(2) Avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului
Major General va fi solicitat doar pentru suprafața de 55 mp din totalul suprafeței de 5.910 mp evidențiată la
poziția 184-Piața agroalimentară din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ianca,
atestat prin H.G.nr.363/2002, cu modificările și completările ulterioare."

Art.II.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit. g) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR ORAȘ IANCA

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: completarea Hotărârii Consiliului Local nr.47/29.05.2019 privind
transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului
administrat de consiliul local Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., ca urmare a
dobândirii în proprietate a construcției edificate pe acest teren.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să
aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi
documentaţia anexată.

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

În referatul de aprobare prezentat la hotărârea anterioară, am arătat pe larg situația creată la
adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune
asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat de consiliul local doamnei Spătaru
Cristina Adriana, ca urmare a dobândirii în proprietate a construcției edificate pe acest teren, situație
care s-a repetat identic și la adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.47/29.05.2019 privind
transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat
de consiliul local Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L. Ianca, tot ca urmare a dobândirii în
proprietate a construcției edificate pe acest teren în urma unui proces de lichidare judiciară a
patrimoniului fostului concesionar;

Așa cum spuneam la hotărârea anterioară, în urma discuțiilor purtate în această perioadă cu
Structura Teritorială Brăila a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în
care am pus în discuție repetarea situației și la adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.47/
29.05.2019, la care va urma controlul de legalitate,  am concluzionat că și în acest caz trebuie să
intervenim identic în scopul obținerii avizului.

Prin urmare, vă rog să fiți de acord și 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
JUDEŢUL   BRĂILA

ORAŞUL IANCA
P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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.58
din 29 august 2019

pentru: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2019

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2019;

Având în vedere:

►adresa nr.9100/31.07.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Brăila, potrivit căreia prin H.G.nr.363/
2019 a fost alocată orașului Ianca suma de 121.000 lei de la bugetul de stat pentru finanţarea lucrărilor de
amenajare a grupului sanitar şi asigurarea cu utilităţi a acestuia la Școala Perișoru;

►adresa nr.45228/19.08.2019 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, potrivit căreia în
baza O.G.nr.12/2019, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, a fost alocată orașului Ianca
suma de 143.000 lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local;

►contractul de sponsorizare încheiat cu S.C.Add Global Design SRL pentru finanțarea activităților
cultural artistice și sportive dedicate Zilelor Orașului Ianca din 8-9 septembrie 2019, cu suma de 2.000 lei;

►dispoziţiile art.19 alin.(2) și art.82 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, rapoartele serviciului financiar contabil cu soluțiile de alocare/
repartizare/redistribuire a sumelor conform necesității de rectificare a bugetului local, precum și raportul
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;

►În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-(1) Bugetul orașului Ianca pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/11.04.2019-
cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:

a)-veniturile bugetului local pe anul în curs se majorează cu suma de 266.000 lei, din care:
a1)-143.000 lei în capitolul 11.02.06-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea

bugetului local;
a2)-121.000 lei în capitolul 55.02.15-transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de

învățământ preuniversitar de stat;
a3)-2.000 lei în capitolul 370201-sume din donații și sponsorizări;
b)-cheltuielile bugetului local pe anul în curs se majorează cu suma de 145.000 lei, din care:
b1)-10.000 lei la secțiunea de dezvoltare pentru achiziția porților la terenul de fotbal al stadionului „Ștefan

Vrăbioru”, conform clasificației bugetare 51020103710130;
b2)-30.000 lei la secțiunea de funcționare cheltuieli materiale baze sportive conform clasificației bugetare

67020501200130 - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
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b3)-68.000 lei la capitolul transport-străzi, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, conform
clasificației bugetare 84020303200109;

b4)-2.000 lei la capitolul cultură, alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Zilele Orașului Ianca 2019,
conform clasificației bugetare 67020330203030;

b5)-10.000 lei la capitolul autorități publice, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, conform clasificației
bugetare 51020003203030;

b6)-10.000 lei la capitolul ordine publică, poliția locală-combustibil, conform clasificației bugetare
61020304200105;

b7)-5.000 lei la capitolul ordine publică, poliția locală-uniforme și echipament, conform clasificației
bugetare 61020304200501;

b8)-10.000 lei la capitolul sănătate-reparații mobilier, conform clasificației bugetare 660250502002;
b9)-121.000 lei la capitolul învățământ, reparații capitale aferente activelor fixe, conform clasificației

bugetare 65.04.01.71.03;
c)-veniturile bugetului local pe anul în curs, la secțiunea de autofinanțare, se majorează cu suma de

50.000 lei, din care:
c1)-30.000 lei la capitolul alte venituri, conform clasificației bugetare 361050, obținute din valorificarea

materialelor lemnoase din pădurile aflate în domeniul public al oraşului Ianca, potrivit H.C.L.nr.12/28.02.2019;
c2)-20.000 lei la capitolul venituri din concesiuni și închirieri, conform clasificației bugetare 36100530;
d)-cheltuielile bugetului local pe anul în curs, la secțiunea de autofinanțare, se majorează cu suma de

50.000 lei, din care:
d1)-10.000 lei pentru obiecte de inventar, conform clasificației bugetare 871050200530;
d2)-20.000 lei pentru materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, conform clasificației bugetare

871050200109;
d3)-20.000 lei pentru alte cheltuieli cu bunuri și servicii, conform clasificației bugetare 871050203030;
(2)-Veniturile suplimentare încasate din taxa de ocupare temporară a locurilor publice din parcul

orășenesc, pe perioada organizării și desfășurării Zilelor Orașului Ianca din 7-8 septembrie 2019, în limita
sumei de 20.000 lei, vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanțarea activităților cultural artistice și sportive
dedicate acestei sărbători.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează primarul, prin serviciul financiar-
contabil din subordine, care va opera modificările în bugetul local potrivit prevederilor art.1.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR ORAȘ IANCA

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN



REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre pentru: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2019.

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.9100/31.07.2019, Inspectoratul Școlar Județean Brăila ne-a înștiințat că prin
H.G.nr.363/2019 a fost alocată orașului Ianca suma de 121.000 lei de la bugetul de stat pentru
finanţarea lucrărilor de amenajare a grupului sanitar şi asigurarea cu utilităţi a acestuia la Școala din
satul Perișoru;

Apoi, prin adresa nr.45228/19.08.2019, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila ne-
a comunicat că, în baza O.G.nr.12/2019 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, a fost
alocată orașului Ianca suma de 143.000 lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetului local;

După care, în baza contractului de sponsorizare încheiat cu S.C.Add Global Design SRL pentru
finanțarea activităților cultural artistice și sportive dedicate Zilelor Orașului Ianca din 7-8 septembrie
2019, în contul adecvat a fost virată suma de 2.000 lei;

În fine, așa cum am procedat în fiecare an, propunem ca veniturile suplimentare încasate din
taxa de ocupare temporară a locurilor publice din parcul orășenesc, pe perioada organizării și
desfășurării Zilelor Orașului Ianca din 7-8 septembrie 2019, în limita sumei de 20.000 lei, să fie
utilizate pentru finanțarea activităților cultural artistice și sportive dedicate acestei sărbători;

În conformitate cu dispoziţiile art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, în astfel de situații se impune rectificarea bugetului local,  iar
în rapoartele șefului serviciului financiar contabil sunt prevăzute soluțiile de alocare/repartizare/
redistribuire a sumelor, astfel că vă rog să fiți de acord și 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
JUDEŢUL   BRĂILA

ORAŞUL IANCA
P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
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P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.59

din 29 august 2019

privind: aprobarea finanțării proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță” al Clubului Sportiv
Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››;

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2019;
Având în vedere:
►Raportul nr.16566/21.08.2019 al comisiei pentru selectarea proiectelor sportive în vederea atribuirii

contractelor de finanţare în anul 2019, potrivit căruia proiectul sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță”
al Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››, a
fost selectat și propus pentru finanțare;

►Referatul de aprobare al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul
consiliului local;

În conformitate cu prevederile:
►Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
►Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G.nr.1447/2007, cu modificările și

completările ulterioare;
►Ordinului Ministerului Tineretului si Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a

proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
►Regulamentului de acordare a  finanţării pentru programe sportive din fonduri publice, aprobat prin

Hotărârea Consiliului Local nr 34/25.04.2019;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.f), art.139 alin.(3) lit.a) și

art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se aprobă finanțarea proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță” al Clubului Sportiv
Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››, în limita sumei de
200.000 lei, conform bugetului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Finanțarea proiectului sportiv prevăzut la art.1 își va produce efectele juridice prin intermediul
contractului de finanțare, întocmit conform anexei nr.10 la Regulamentul de acordare a  finanţării pentru
programe sportive din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 34/25.04.2019.

Art.3.-Se împuternicește Primarul orașului Ianca, domnul Chiriță Fănel George, în vederea semnării
contractului de finanțare a proiectului sportiv cu reprezentanții Clubului Sportiv Viitorul Ianca

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR ORAȘ IANCA

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre pentru: aprobarea finanțării proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și
performanță” al Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea
sportului de performanţă››.

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 Hotărârea Consiliului Local nr 34/25.04.2019 a fost aprobat Regulamentul de acordare a
finanţării pentru programe sportive din fonduri publice, în baza căruia am constituit prin Dispoziția
nr.350/28.06.2019 comisia pentru selectarea proiectelor/programelor sportive, în vederea atribuirii
contractelor de finanţare în anul 2019, potrivit Legii educaţiei fizice și sportului nr.69/2000;

Prin adresa nr.221/05.08.2019, Clubul Sportiv Viitorul Ianca a depus spre finanțare, în cadrul
programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››, proiectul sportiv „Fotbalul local-tradiție și
performanță”, care a fost selectat și propus pentru finanțare, fiind de altfel și singurul proiect depus
în prima sesiune deschisă în acest scop;

Din proiectul depus și din raportul nr.16566/21.08.2019 al comisiei, rezultă că activitatea sportivă
finanțată este cea legată de participarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în Liga a 3 a Campionatului
Național de Fotbal și în Cupa României, începând cu sezonul competițional 2019-2020;

Finanțarea are ca temei legal și prevederile:
►Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
►Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G.nr.1447/2007, cu

modificările și completările ulterioare;
►Ordinului Ministerului Tineretului si Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice

a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
Prin urmare, vă rog să fiți de acord și 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
JUDEŢUL   BRĂILA

ORAŞUL IANCA
P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
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Anexa 3la Regulanent

'. b/9AN?NA /+ r'/. e. t.

W*,
BUGETUL OE VENITURI 9I CHELTUIELI

Denumireaentitatii CLUBUL SPORTTVV TORUL TANCA

;[n^?3ffli,l{iotn !' 
oin cadrur proiectutuiiprosramutui FoTABLUL LocAL- TMDITIE SI

;ffiQmv
Nr.
Crt.

Acliunea/activilatea/
categorjile de cheltu jeli

ffi
tolal: din care: CoNTMCTE Ttp CAS PENTRU .t8
JUCATORIPE O PERIOADA DE 4 LUNI .
1 CAS X 2000 LEt 1 CAS X 2000 LEI
1 CAS X 2000 LEI 1 CAS X 2000 LEI
1 CAS X 1500 LEt 1 CAS X 1000 LEI
I CAS X 1000 LEt 1 CAS X 1000 LEI
1 CAS X 1000 LEI 1 cAS X 1000 LEI
1 CAS X 1000 tEt 1 CAS X 1000 LEI
1 CAS X 1000 LE, 1 CAS X 1000 LEt i1 cAs x looo LEr 1 cAs x looo LEr I1 cAs x 2ooo LEr 1 cAs x rooo LEr I
TOTAL - '18 CAS -uri in vatoare de 23500 LH X 4 

I

Valoarea
Totala
(lei)

dtn cate
din

fonduripublice
(lei)

din venituri
propnr
(lei)

94.000 I as35s 
--T -s-5as-

2 ^!uu ed/aouvtlatea
total: din care: premii ( prime) de ioc penlru 1g
jucatori x gjocuri x S00 tei

8'1.000 7.364

3 Acllunea/ac{vtEGa
totalr din care: Afbitrai si deleoati
3 arbitri sj 2 delegali generati x g etaie x 2.970 lei/
eEpa iucata acasa

30.000 27.273 2.727

4 r{u!uIea/aqtuGlea
total: din care: Medic de banca
1 medic de banca x g etaDe x 333 tci /etant

3.000 2.727 273

5 ^u!ur|ea/aqMlalea
totalr din caret Salvare si medic salvare
1 salvare echipala complel si un medjc sDecializat x
9 etape x 1 333 lei / etapa jucata acasa

12.000 f0.909 1.091

TC 220.000 200.000 20.000
Reprezenlanti legalj: Siii,r,-a,

PRICEPUTU VASIL

6



1

R A P O R T
privind rezultatul selecției proiectelor sportive care vor fi finanțate din fonduri publice

în anul 2019, potrivit Legii educației fizice și sportului nr.69/2000

Comisia pentru selectarea proiectelor sportive în vederea atribuirii contractelor de
finanţare din fonduri publice în anul 2019, potrivit Legii educaţiei fizice și sportului nr.69/
2000, cu modificările și completările ulterioare, constituită prin Dispoziția primarului orașului
Ianca nr.350/28.06.2019, întrunită în ședință de lucru în zilele de 7 și 21 august 2019, a
constatat următoarele:

1.-pe data de 3 iulie 2019 s-a afișat la sediul instituției și s-a publicat pe pagina proprie
de internet anunțul de intenție privind atribuirea de contracte de finanţare pentru anul
financiar 2019, în baza Regulamentului de acordare a  finanţării pentru proiecte sportive din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Nr.34/2019;

2.-în anunț s-a precizat că suma totală alocată finanțării activităţilor şi proiectelor
sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi
„Sportul pentru toţi” este de 200.000 lei, iar perioada de depunere a proiectelor și
documentelor aferente fiind 04.07-05.08.2019. De asemenea, în anunț s-au prezentat
documentele obligatorii care trebuie să însoțească cererea de finanțare, precum și
criteriile şi condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant, astfel:

a)-să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, sau o instituţie/organizaţie
îndreptăţită să solicite finanţarea, având sediul sau care își desfășoară activitatea pe raza
U.A.T. Oraș Ianca, constituită ca persoană juridică fără scop patrimonial, deţinătoare a
certificatului de identitate sportivă;

b)-să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la
asociaţia judeţeană pe ramură de sport, după caz;

c)-să facă dovada depunerii situaţiilor financiare la data de 31 decembrie a anului
precedent la organul fiscal competent;

d)-să contribuie cu 10% din valoarea totală de finanţare a proiectului sportiv;
e)-să nu aibă obligaţii de plată la bugetul local, la data depunerii cererii de finanțare;
f)-să nu aibă obligaţii de plată la bugetul de stat, sau la bugetul asigurărilor sociale de

stat;
g)-să nu se afle în litigiu cu autoritățile administrației publice locale sau cu instituțiile

subordonate;

Nr.16986/21.08.2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL BRĂILA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
COMISIA PENTRU SELECTAREA PROIECTELOR SPORTIVE

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA
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h)-să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
i)-să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a regulamentelor,

precum şi a legii;
j)-să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să nu se afle deja

în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
k)-să depună cererea de finanţare în termenul stabilit în anunț;
În fine, în anunț s-a mai precizat că bugetul proiectului rămâne ferm pe toată durata de

îndeplinire a contractului de finanţare, că evaluarea cererilor/proiectelor depuse în vederea
finanţării se va realiza după data de 6 august 2019 și că lista finală a beneficiarilor finanţării
va fi publicată pe pagina proprie de internet.

Pe data de 7 august 2019 comisia s-a întrunit în prima ședință de lucru, în care a fost
ales președintele, au fost completate declarațiile de imparțialitate și s-a făcut o primă
analiză a singurului dosar depus pentru finanțare în perioada stabilită, cel al Clubului
Sportiv Viitorul Ianca.

În această etapă s-a constat că dosarul depus conține toate documentele obligatorii
prevăzute de Regulamentul de acordare a  finanţării pentru proiecte sportive din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 34/25.04.2019 și reluate în Anunț, după
care s-a trecut la analizarea conținutului fiecărui document existent la dosar.

În esență, s-a constatat că proiectul cuprinde activitățile sportive legate de participarea
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în turul Ligii a-3-a a Campionatului Național de Fotbal și în
primele faze ale Cupei României, începând cu sezonul competițional 2019-2020, activități
care vin să promoveze și imaginea orașului Ianca în localitățile din care provin ceilalți
competitori din Liga a 3 a și din Cupa României. De altfel și în acest scop au fost alocate
fondurile publice în bugetul local din acest an financiar.

Dat fiind faptul că pe parcursul analizei făcute asupra documentelor s-au constatat
unele aspecte care trebuie lămurite, comisia a concluzionat că se impune solicitarea de
clarificări și a stabilit ca termen limită data de 20 august 2019. Clubul s-a conformat și a
prezentat prin adresa nr.232/20.08.2019 clarificările și documentele solicitate, astfel:

1.-titularul contului bancar din cererea de finanțare este Clubul Sportiv Viitorul Ianca și
nu președintele acestuia, rectificându-se eroarea din cerere;

2.-s-a prezentat Raportul Federației Române de Fotbal din data de 6 august 2019,
privind afilierele cluburilor nou promovate în Liga a 3 a, unde la pct.8 figurează și Clubul
Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca;

3.-s-a depus Certificatul nr.1936/228/2019 de la Judecătoria Făurei, potrivit căruia pe
rolul acestei instanțe s-a înregistrat cereea pentru modificarea și completarea actului
constitutiv al Clubului, în sensul înlocuirii unor membri fondatori, retrași la cerere sau
decedați;

4.-în fine, s-a prezentat detalierea capitolului de cheltuielie, referitoare la contractele de
activitate sportivă încheiate cu cei 18 sportivi.

În continuare, nemaifiind alte aspecte de clarificat, s-a trecut la completarea fișelor
individuale de evaluare și punctaj de către fiecare membru al comisiei, iar punctajul final,
rezultat din media celor cinci fișe individuale, a fost de 54,8 puncte dintr-un total de maxim
73 puncte, proiectul fiind declarat eligibil.
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Prin urmare, comisia propune domnului Primar și Consiliului Local al Orașului Ianca
promovarea, respectiv adoptarea Hotărârii pentru aprobarea finanțării proiectului sportiv
„Fotbalul local-tradiție și performanță” al Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul
programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››, având ca scop finanțarea activităților
legate de participarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în turul Ligii a-3-a a Campionatului
Național de Fotbal și în primele faze ale Cupei României, începând cu sezonul
competițional 2019-2020, în limita sumei de 200.000 lei alocată din bugetul local în anul
2019.

De asemenea, în scopul promovării imaginii orașului Ianca în localitățile din care provin
ceilalți competitori din Liga a 3 a și din Cupa României, comisia propune ca echipamentul
de prezentare și de joc să aibă înscris Consiliul Local-Oraș Ianca.

C O M I S I A :

PREȘEDINTE: STERIAN ALEXANDRU__________________

MEMBRI: STERPU GEORGE_____________________

MITREA ȘTEFAN MARCEL______________

TURCU GEORGIANA___________________

ROȘCA STĂNEL GEORGE_______________

SECRETAR: PREDESCU DORINA___________________
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