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

D I S P O Z I Ţ I A Nr.295
din 04.08.2021
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 11 august 2021.
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;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 11 august
2021, ora 1500, care se va organiza la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali, cu
portul obligatoriu al măștii sanitare de protecție și cu păstrarea distanței sociale la intrarea și
ocuparea locurilor în sală, având următorul proiect al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre nr.52 privind alegerea președintelui de ședință;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar
2.-Proiect de hotărâre nr.53 privind aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu
Clubul Sportiv Viitorul Ianca, structura sportivă avizată de Ministerul Tineretului si Sportului;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2; raport: compartiment proiecte;
3.-Diverse.
Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, raportul de specialitate și
celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin
aplicația https://web.whatsapp.com.
Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra
proiectelor de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 10.08.2021, ora 1200.
Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de
hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la data de 10 august 2021-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

ROMÂNIA
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PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.52
din 11 august 2021
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna
august 2021
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 11
august 2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, potrivit cărora
președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică;
►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3
din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local Mircea MIRCESCU este ales președinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna august 2021, care va semna hotărârile
adoptate în această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte
documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului
președinte de ședință.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și art.139 alin.(1)
și alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă - Primarul Oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al
orașului Ianca pentru luna august 2021.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avize și consiliului local
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Potrivit prevederilor art.123 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, după declararea ca legal constituit consiliul local alege dintre membrii
săi un preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului
şi semnează hotărârile adoptate de acesta;
La prima ședință de lucru de după constituire am prezentat pe larg modalitatea de alegere și
schimbare din funcţie a președintelui de şedinţă, precum și atribuţiile principale ale acestuia;
De asemenea, potrivit art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, s-a stabilit ca
președintele de ședință să se aleagă lunar, în ordine alfabetică.
Așadar, pentru respectarea celor două principii (alegerea lunară și alegerea în ordinea
alfabetică), urmează ca domnul consilier Mircea MIRCESCU să fie ales președinte de ședință
pentru luna august 2021.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.53
din 11 august 2021
privind: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Clubul Sportiv Viitorul Ianca,
în vederea promovării și dezvoltării sportului de performanță la nivel local.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 11
august 2021;
Având în vedere:
►adresa nr.630/03.08.2021 a Clubului Sportiv Viitorul Ianca, prin care s-a transmis
invitația consiliului local de a deveni membru asociat al clubului, de a adera la principiile și
statutul acestuia, în scopul îmbunătățirii climatului sportiv, organizatoric și financiar, precum
și pentru promovarea și dezvoltarea sportului de performanță la nivel local;
►considerentele și dispozițiile art.18^1 din O.U.G.nr.38/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei fizice și sportului nr.69/2000, potrivit cărora finanțarea sportului
a devenit o prioritate națională și că autoritățile administrației publice locale pot aloca la rândul
lor sume din bugetul aprobat anual, pentru finanțarea activităților sportive pe plan local;
►confirmarea Consiliului Concurenței, transmisă prin adresa nr.10600/17.08.2017,
potrivit căreia măsura de sprijin privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea
Clubului Sportiv Viitorul Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial, club
sportiv de drept privat deţinător al certificatului de identitate sportivă, nu reprezintă ajutor de
stat așa cum este prevăzut la art.107 alin.(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene;
►dispoziţiile art.1 alin.(1) și art.2 din O.G.nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundații,
aprobată prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum și avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local.
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și e), alin.(7) lit.f) și alin.(9) lit.a),
art.139 alin.(3) lit.f) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă asocierea Orașului Ianca prin Consiliul Local-CIF 4874631 cu Clubul
Sportiv Viitorul Ianca-CIF 25542848, persoană juridică fără scop patrimonial, club sportiv de
drept privat deţinător al Certificatului de identitate sportivă BR/A2/00093/2009, în vederea
promovării și dezvoltării sportului de performanță la nivel local, precum și pentru realizarea în
comun a unor acţiuni stabilite potrivit calendarelor competiționale anuale ale federațiilor
sportive naționale, sau ale asociațiilor județene pe ramură de sport.
(2) Prin grija președintelui Clubului Sportiv Viitorul Ianca vor fi îndeplinite procedurile
legale pentru înscrierea modificărilor în Actul Constitutiv și Statutul clubului, potrivit prezentei
hotărâri.
Art.2.-Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local al Orașului Ianca în organele
de conducere ale Clubului Sportiv Viitorul Ianca, în Adunarea Generală consilierii
locali........................................, iar în Consiliul Director consilierul local.................................
Art.3.-(1) Contribuția financiară a Orașului Ianca, sub forma cotizației în cadrul asocierii,
se aprobă anual cu această destinație în bugetul local.
(2) Pentru anul în curs, cuantumul cotizației va fi aprobat prin rectificare bugetară, după
actualizarea Actului Constitutiv și a Statutului Clubului Sportiv Viitorul Ianca.
Art.4.-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

H.C.L.nr.53/11.08.2021
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Clubul Sportiv
Viitorul Ianca, în vederea promovării și dezvoltării sportului de performanță la nivel 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 comisiilor de specialitate să avizeze şi consiliului local
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
În anul 2017 statul român a stabilit că finanțarea sportului a devenit o prioritate națională și că
autoritățile publice locale pot aloca la rândul lor sume din bugetele anuale pentru finanțarea
activităților sportive pe plan local, așa cum rezultă din considerentele și dispozițiile art.18^1 din
O.U.G. Nr.38/2017 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice și sportului nr.69/2000;
Ulterior, prin Legea nr.90/2018 pentru aprobarea O.U.G.nr.38/2017, a fost eliminat și pragul de
5% stabilit inițial, astfel că finanțarea poate fi făcută doar sub condiția ca ea să nu fie susceptibilă de
ajutor de stat, confirmare pe care am primit-o la timpul respectiv de la Consiliului Concurenței prin
adresa nr.10600/17.08.2017, atunci când am adoptat Hotărârea Consiliului Local nr.65/2017 privind
alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea Clubului Sportiv Viitorul Ianca, constituit ca
persoană juridică fără scop patrimonial, club sportiv de drept privat deţinător al certificatului de
identitate sportivă, potrivit căreia măsura de sprijin pentru acest club nu reprezintă ajutor de stat, așa
cum este prevăzut la art.107 alin.(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
În fine, legislația finanțării în domeniu a fost completată/întregită de Ordinul Ministrului Tineretului
şi Sportului nr.664/2018, modificat şi completat prin Ordinul nr.321/2019, prin care s-au aprobat
scopul şi obiectivele programelor sportive de utilitate publică, principiile şi criteriile întocmirii
metodologiei/regulamentului de finanţare, precum şi condiţiile de acces la fondurile publice pentru
finanţarea proiectelor şi programelor sportive, pe care le-am preluat și am elaborat Regulamentul
propriu de finanțare;
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Așa după cum știți, în anii anteriori am acordat finanțare clubului în cauză pe bază de proiecte,
în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul local, care în fapt a vizat în mare parte
participarea acestuia în ligile naționale sau județene de fotbal, în Cupa României sau în alte
competiții oficiale ori amicale organizate de Federația Română de Fotbal sau Asociația Județeană
de Fotbal Brăila.
De altfel, datorită sprijinului financiar acordat constant de la bugetul local a fost posibilă
promovarea Clubului Sportiv Viitorul Ianca în Liga a 3 a Campionatului național de fotbal și implicit
a imaginii orașului nostru în multe zone din țară. Totuși, acest mod de finanțare s-a dovedit a fi destul
de dificil de acordat pentru că, în primul rând, cluburile nu au personal calificat să întocmească astfel
de proiecte și a fost nevoite să apeleze la consultanți, iar asta a însemnat costuri suplimentare.
În al doilea rând, din cauza procedurilor anevoioase care trebuiau urmate, sprijinul financiar de
la bugetul local nu putea fi acordat la momentul oportun, fiind dependent de aprobarea bugetului de
stat și apoi a celui local, care în ultimii ani s-a produs de fiecare dată în lunile martie/aprilie ale anului
curent. Urmau procedurile de care vorbeam și din nou aprobarea finanțării în consiliul local, când
deja returul campionatului era spre final sau chiar încheiat!
Din aceste motive, am constatat că la nivel național se practică o altă formă simplificată de
finanțare a activităților sportive, anume asocierea autorităților locale cu cluburile respective și plata
unei cotizații în cadrul asocierii, care poate fi achitată încă din prima lună a anului la nivelul de 1/12
din contribuția financiară a anului anterior, până la aprobarea bugetului local.
Exemplele cele mai apropiate și recente sunt ale Consiliului Județean Brăila și Consiliului
Municipal Brăila, care s-au asociat cu Handbal Club Dunărea Brăila, asocieri care nu numai că au
împiedicat falimentul clubului, ci a făcut posibilă și obținerea unor rezultate remarcabile în competițiile
sportive interne și externe în care a fost angrenat echipa de handbal, bineînțeles cu promovarea
concomitentă a imaginii Brăilei pe plan național și internațional.
Prin urmare, având aceste motivații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea acestei hotărâri în forma
prezentată, urmând ca la proxima ședință a consiliului local, după actualizarea statutului și a actului
constitutiv ale Clubului Sportiv Viitorul Ianca, să stabilim nivelul contribuției financiare/cotizației
pentru acest an, mai exact pentru turul campionatului 2021-2022.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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