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COMISIA LOCALĂ
FOND
D I SDE
PO
Z I Ţ FUNCIAR
I A Nr.630 PRIMAPRIMA
din 16 august 2017
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 31 august
2017.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), art.68 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.a) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N E:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 31
august 2017, ora 1500, la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului
Ianca a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea casării
și, după caz, a valorificării sau utilizării în reparații pentru alte instalații din patrimoniul public;
- iniţiator: primar; rapoarte: comisiile de specialitate nr.1 și 2
2.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului pe anul 2017;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
3.-Proiect de hotărâre 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;
- iniţiator: primar; rapoarte: comisiile de specialitate nr.2 și 3
4.-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei şi a statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de
consiliul local, pe anul 2017;
- iniţiator: primar; rapoarte: comisiile de specialitate nr.2 și 3
5.-Diverse.
Art.2.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri
înscrise pe ordinea de zi pe data de 29 august 2017, ora 1500, la sediul consiliului local.
Art.3.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
P R I M A R,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECTRETARUL ORAŞULUI

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
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PROIECT

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.63
din 31 august 2017

privind: trecerea din domeniul public al orașului Ianca în domeniul privat al acestuia a unor bunuri
aferente vechiului sistem dePRIMĂRIA
alimentare cu ORAŞULUI
apă și de canalizare,
în vederea casării și, după caz,
IANCA
valorificării sau utilizării în reparații pentru alte instalații din patrimoniul public.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august
2017;
Având în vedere:
►adresa nr.7610/18.04.2017 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila, prin care s-a
transmis Procesul verbal nr.1812/11847/2017 al comisiei mixte de inventariere a bunurilor
concesionate din domeniul public al orașului Ianca, aferente sistemului de alimentare cu apă și de
canalizare, cu listele bunurilor scoase din uz propuse spre casare și valorificare, potrivit legii;
► dispoziţiile art.4 și art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr.48/31.05.2017 pentru însuşirea
Inventarelor bunurilor care aparţin domeniul public şi privat al oraşului Ianca, prin care s-a aprobat
Lista cuprinzând mijloacele fixe şi obiectele de inventar a căror durată de folosinţă a expirat sau au
fost scoase din uz, propuse pentru casare şi valorificare, precum și abrogarea poziției nr.161 din
Inventarul domeniului public-fosta stație de epurare ape uzate, cu terenul, clădirile, instalațiile și
rețelele aferente;
►adresa nr.16314/31.07.2017 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila - Operatorul
unic al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, prin care și-a exprimat acordul spre
a fi mandatată de Consiliul Local Ianca să valorifice bunurile scoase din uz și casate, aferente
vechiului sistem de alimentare cu apă și de canalizare, pe care le au în concesiune;
►dispoziţiile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile O.G.nr.112/2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale
care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
►referatul de aprobare al primarului, procesele verbale ale comisiilor mixte de inventariere ale
proprietarului și operatorului sistemului cu listele bunurilor propuse spre casare/valorificare, precum
şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al orașului Ianca în domeniul privat al
acestuia a unor bunuri aferente vechiului sistem de alimentare cu apă și de canalizare, în
vederea casării și, după caz, valorificării sau utilizării în reparații pentru alte instalații din
patrimoniul public, prevăzute în:
a)- Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă care aparțin
domeniului public al orașului Ianca, propuse pentru scoatere din funcțiune/declasare și casare,
Anexa nr.1-APA la Decizia nr.2/21.04.2015 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila;

b)- Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de canalizare care aparțin domeniului
public al orașului Ianca, propuse pentru scoatere din funcțiune/declasare și casare, Anexa nr.1CANALIZARE la Decizia nr.2/21.04.2015 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila;
(2) Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor prevăzute la alin.(1).
Art.2.-(1) Se împuternicește Operatorul - Compania de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila să
efectueze operațiunile de demontare, dezafectare și valorificare, cu respectarea prevederilor legale
în domeniu, a bunurilor prevăzute la art.1.
(2) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, după deducerea cheltuielilor eferente, se fac
venit la bugetul local.
Art.3.-Se aprobă Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă din
satul Plopu, care vor fi menținute în exploatare după expirarea duratei de viață tehnică, prevăzute
în Anexa nr.19 la Procesul verbal de inventariere nr.1812/11847/2017.
Art.4.-Se aprobă Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă din
satul Perișoru, care vor fi menținute în exploatare după expirarea duratei de viață tehnică,
prevăzute în Anexa nr.19 la Procesul verbal de inventariere nr.1812/11847/2017.
Art.5.-Se aprobă Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă din
satul Oprișenești, care vor fi menținute în exploatare după expirarea duratei de viață tehnică,
prevăzute în Anexa nr.19 la Procesul verbal de inventariere nr.1812/11847/2017.
Art.6.-Se aprobă Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de canalizare din orașul
Ianca, care vor fi menținute în exploatare după expirarea duratei de viață tehnică, prevăzute în
Anexa nr.20 la Procesul verbal de inventariere nr.1812/11847/2017.
Art.7.-Se aprobă Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă din
satul Tîrlele Filiu, care urmează să fie conservate de către Delegatar, prevăzute în Anexa nr.21 la
Procesul verbal de inventariere nr.1812/11847/2017.
Art.8.-Se aprobă preluarea din administrarea Operatorului - Compania de Utilități Publice
‹‹Dunărea›› Brăila în administrarea Delegatarului - Consiliul local al orașului Ianca, a terenului
intravilan în suprafață de 47781 mp, în valoare de 1.197.106,14 lei, aferent fostei Stații de epurare
a apelor uzate din orașul Ianca.
Art.9.-(1) Se aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare, în sensul retragerii dreptului de concesiune al Operatorului
asupra bunurilor prevăzute la art.1 și art.8.
(2) După finalizarea procesului de scoatere din funcțiune și valorificare a activelor, potrivit
prezentei hotărâri, Operatorul și Delegatarul vor actualiza corespunzător datele din Inventare și
implicit din evidențele contabile.
Art.10.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: trecerea din domeniul public al orașului Ianca în domeniul privat al acestuia a unor
bunuri aferente vechiului sistem de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea casării și, după
caz, valorificării sau utilizării în reparații pentru alte instalații din patrimoniul public.
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:
Urmare finalizării în anul 2015 a procesului de implementare a proiectului „Extinderea și modernizarea
sistemelor de apă și apă uzată din județul Brăila”, în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu,
prin contractul „Reabilitare și extindere a rețelelor de apă, reabilitare rezervor apă, stație pompare apă și
stație clorinare, reabilitare și extindere rețele de canalizare, stație pompare ape uzare - Aglomerare Ianca”,
o mare parte din rețelele și instalațiile vechiului sistem de alimentare cu apă și de canalizare din orașul
nostru au fost scoase din funcțiune și ca atare trebuie casate și valorificate, potrivit legii, inclusiv prin
utilizarea lor pentru reparațiile altor instalații din patrimoniul public;
Demersurile pentru începerea procesului de scoatere din uz și casare au început la inițiativa Companiei
de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila - Operatorul unic al serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare, în același timp și concesionarul bunurilor din domeniul public al orașului aferente sistemului,
care, prin Decizia nr.2/21.04.2015 a Consiliului de Administrație, a aprobat propunerile comisiei mixte de
inventariere (formată din reprezentanții Delegatarului și Operatorului) privind scoaterea din funcțiune,
casarea și valorificarea bunurilor aferente vechiului sistem de alimentare cu apă și de canalizare, prevăzute
în Anexa nr.1-APA și în Anexa nr.1-CANALIZARE la respectiva Decizie;
Tot așa, în urma procesului de inventariere pe anul 2016, comisiile mixte de inventariere au întocmit
Listele bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă propuse spre casare din satele
Plopu, Perișoru și Oprișenești, prevăzute în Anexele nr.7 la Procesul verbal de inventariere nr.1812/
11847/2017, concomitent cu întocmirea Listelor bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare
cu apă din satele Plopu, Perișoru, Oprișenești și Tîrlele Filiu care vor fi menținute în exploatare după
expirarea duratei de viață tehnică, prevăzute în Anexa nr.19 la același Proces verbal de inventariere;
În conformitate cu prevederile O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al
unităţilor administrativ-teritoriale, pentru realizarea acestui proces se impune, în primul rând, trecerea din
domeniul public în domeniul privat al orașului Ianca a bunurilor ce urmează a fi casate și valorificate.
Având în vedere și acordul Operatorului de a fi împuternicit să efectueze operațiunile de demontare,
dezafectare și valorificare a acestor bunuri, activități pe care le-a efectuat și în cazul celorlalți Delegatari, vă
rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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PROIECT

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.64
din 31 august 2017

privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2017.

PRIMĂRIA
Consiliul local al oraşului
Ianca, judeţulORAŞULUI
Brăila, întrunit înIANCA
şedinţă ordinară la data de 31 august
2017;
Având în vedere:
►Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila nr.10/26.07.2017 privind
repartizarea suplimentară pe localități a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2017, potrivit căreia orașului Ianca i-au fost alocate
sume suplimentare pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ
preuniversitar de stat;
►adresele/referatele unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Ianca
privind modalitatea de repartizare a sumelor alocate prin Decizia Administrației Județene a
Finanțelor Publice Brăila nr.10/26.07.2017, precum și necesitatea rectificării bugetelor acestor
unității pe anul curent ca urmare a realizării unor venituri suplimentare din autofinanțare față de
cele prognozate la începutul anului;
►adresele Școlii Gimnaziale Plopu și Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca prin
care se solicită alocarea unor sume suplimentare de la bugetul local pentru efectuarea de reparații
capitale/curente la unele clădiri din domeniul public al orașului pe care le au în administrare;
►dispoziţiile art.19 alin.(2) din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
►dispoziţiile art.I-pct.1 din O.U.G.nr.46/2017, pentru modificarea şi completarea O.U.G.nr.
8/2009, privind acordarea voucherelor de vacanţă;
►referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil și raportul
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul 2017 aprobat prin H.C.L.nr.19/
16.03.2017, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-se diminuează cheltuielile bugetului local pe anul în curs cu suma de 162.000 lei, din care:
-50.000 lei de la capitolul bugetar nr.512A0103200106, Autorități publice-piese schimb;
-60.000 lei de la capitolul bugetar nr.512A0103200130, Autorități publice-alte bunuri și servicii
pentru întreținere și funcționare;
-20.000 lei de la capitolul bugetar nr.512A01032002, Autorități publice-reparații;
-32.000 lei de la capitolul bugetar nr.512A0103200101, Autorități publice-furnituri de birou;
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b)-se majorează cheltuielile bugetului local pe anul în curs cu suma totală de 162.000 lei, din
care:
-85.000 lei la capitolul 672A05015911-cultură, sport, asociații și fundații;
-77.000 lei la capitolul bugetar 652A2002-învățământ, din care 52.000 lei pentru reparații la
clădirea Grădiniței Plopu și 25.000 lei pentru reparații la clădirea fostului Gimnaziu din incinta
Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca;
c)-veniturile suplimentare încasate din taxa de ocupare temporară a locurilor publice din parcul
orășenesc, pe perioada organizării și desfășurării Zilelor Orașului Ianca din 8-10 septembrie 2017,
în limita sumei de 20.000 lei, vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanțarea activităților cultural
artistice și sportive dedicate acestei sărbători.
Art.2.-Bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca aprobat H.C.L.nr.22/
16.03.2017, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-se majorează cu suma de 358.830 lei veniturile din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local;
b)-se majorează cu suma de 333.830 lei cheltuielile de personal și cu suma de 25.000 lei
cheltuielile cu bunuri și servicii;
Art.3.-Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca aprobat H.C.L.nr.23/16.03.2017,
cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-se majorează cu suma de 142.370 lei veniturile din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local și cu suma de 58.297 lei veniturile din
autofinanțare;
b)-se majorează cu suma de 142.370 lei cheltuielile de personal și cu suma de 60.350 lei
cheltuielile cu bunuri și servicii;
Art.4.-Bugetul Școlii Gimnaziale Plopu aprobat H.C.L.nr.24/16.03.2017, cu modificările și
completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-se majorează cu suma de 70.800 lei veniturile din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local și cu suma de 2.000 lei veniturile din
autofinanțare;
b)-se majorează cu suma de 70.800 lei cheltuielile de personal și cu suma de 2.000 lei
cheltuielile cu bunuri și servicii;
Art.5.-Se abrogă art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.54/29.06.2017 privind acordarea
voucherelor de vacanță în limita a două salarii brute de bază aferente fiecărui salariat din cadrul
aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice subordonate.
Art.6.-(1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorii
unităților de învățământ, care vor opera modificările în bugetele proprii potrivit prevederilor art.1-4.
(2) Bugetul centralizat al orașului, rectificat, va fi înaintat spre avizare Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Brăila, în termen de 5 zile de la data prezentei hotărâri.
Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU
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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 centralizat al orașului Ianca pe anul 2017.
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 Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila nr.10/26.07.2017, privind repartizarea
suplimentară pe localități a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate pe anul 2017, orașului Ianca i-au fost alocate sume suplimentare pentru finanțarea
cheltuielilor materiale și de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;
Apoi, atât Școala Gimnazială Plopu, cât și Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, au solicitat
alocarea unor sume suplimentare de la bugetul local pentru efectuarea de reparații capitale/curente la
unele clădiri din domeniul public al orașului pe care le au în administrare;
Așa cum am procedat în fiecare an, în perspectiva finanțării unor activități dedicate „Zilelor orașului
Ianca” din perioada 8-10 septembrie 2017, propunem ca veniturile suplimentare încasate din taxa de
ocupare temporară a locurilor din parcul orășenesc, în sumă estimată de 20.000 lei, să fie utilizate în
exclusivitate pentru finanțarea activităților cultural artistice și sportive dedicate acestei sărbători;
Conform prevederilor art.181 din O.U.G.nr.38/2017 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
fizice și sportului nr.69/2000, finanțarea sportului a devenit o prioritate națională și că autoritățile
administrației publice locale pot aloca în acest scop sume în limita a maximum 5% din bugetul aprobat
anual. Propunerea noastră este să alocăm pentru semestrul II al acestui an suma de 85.000 lei, iar detaliile
privind utilizarea acestei sume se regăsesc în documentația următorului proiect de hotărâre;
În fine, potrivit dispoziţiilor art.I-pct.1 din O.U.G.nr.46/2017, pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, în perioada 1
iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, instituţiile şi autorităţile publice acordă o singură indemnizaţie de vacanţă
sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat. Prin urmare trebuie abrogat art.2 din
Hotărârea Consiliului Local nr.54/29.06.2017 prin care s-a aprobat acordarea voucherelor de vacanță în
limita a două salarii brute de bază aferente fiecărui salariat din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și din serviciile publice subordonate;
Prin urmare, având în vedere motivațiile și fundamentările de mai sus, vă rog să fiți de acord cu
adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

RAPORT
Subsemnata, Georgiana TURCU, șef serviciu financiar contabil în cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
Având în vedere:
-referatele întocmite de către personalul din unitățile de învățământ cu privire la
necesitatea efectuării de reparații la cladirile aflate în administrare, respectiv 52.000 lei
pentru Grădinița din satul Plopu și 25.000 lei pentru clădirea fostului Gimnaziu din cadrul
Liceului Teoretic „Constantin Angelescu”, ceea ce presupune majorarea cheltuielilor
bugetului local la învățămînt, cheltuieli materiale și reparații curente, cu suma de 77.000 lei
conform clasificației bugetare 652A2002;
-referatul de necesitate întocmit de domnul Primar cu privire la finanțarea activităților
sportive desfășurate de Clubul Sportiv Viitorul Ianca în turul campionatului județean de
fotbal din anul 2017, prin majorarea cheltuielilor bugetului local cu suma de 85.000 lei la
capitolul cultură, sport, asociații și fundații, conform clasificației bugetare 672A05015911;
Dat fiind faptul că nu estimăm venituri suplimentare față de cele prognozate la
începutul anului, pentru finanțarea acestor activități se impune diminuarea altor cheltuieli din
bugetul local cu suma totală de 162.000 lei, după cum urmează:
►de la capitolul bugetar nr.512A0103200106, Autorități publice-piese schimb, cu suma
de 50.000 lei;
►de la capitolul bugetar nr.512A0103200130, Autorități publice-alte bunuri și servicii
pentru întreținere și funcționare, cu suma de 60.000 lei;
►de la capitolul bugetar nr.512A01032002, Autorități publice-reparații, cu suma de
20.000 lei;
►de la capitolul bugetar nr.512A0103200101, Autorități publice-furnituri de birou, cu
suma de 32.000 lei.
Apoi, în perspectiva finanțării unor activități dedicate „Zilelor orașului Ianca”, așa cum
am procedat an de an, propunem ca veniturile suplimentare încasate din taxa de ocupare
temporară a locurilor din parcul orășenesc pe perioada organizării și desfășurării „Zilelor
Orașului Ianca” din perioada 8-10 septembrie 2017, în sumă estimată de 20.000 lei, să fie
utilizate în exclusivitate pentru finanțarea activităților cultural artistice și sportive dedicate
acestei sărbători.
În fine, prin Decizia nr.10/26.07.2017 a Administrației Finanțelor Publice Brăila au fost
alocate fonduri suplimentare pentru cheltuielile de personal din învățământ, iar unele unități
de învățământ au realizat venituri suplimentare din autofinanțare, toate acestea regăsinduse în referatele acestor unități școlare;
Prin urmare, apare ca necesară promovarea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea
bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul în curs
Vă mulțumim !
Șef Serviciu Financiar Contabil
Georgiana Turcu
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nr. 10

din 26 iulie 2017

privind repartizarea suplimentard pe uniieti administrativ'teritoriale

a

sumelor defalcate din

taxa pe valoarea adiugat5 pentru finanlarea cheltuielilor desceniralizate la nivelul

comunelor, ora$elor 9i municipiului Breila, pe anul 2017
$eful Administratiei Judetene a Finantelor Publice Brdila,
Lu6nd in considerare Decizia Directorului general al Directiei Generale Regionale a
Finantelor Publi6e Galal]i, ff. 47221 03.10.2013, prin care deleaga atributiile directorului general

cdtre $eful Administratiei Judelene a Finanlelor Publice Brdila cu privire la repar.tizarea pe
unitdti administrativ{eritoriale, prin decizie, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat Si a cotelor defalcate din impozitul pe venit,

in baza dispozitiitor

referitoare

la bugetele locale cuprinse in Legea nr.612017

a

bugetului de stat pe anul 20'17,

Tinand seama de prevederile ad. 104 din Legea educatiei nalionale nr. 112011, cu
modificerile gi completArile ulterioare,
Avand in vedere referatul inregistrat cu numerul 48.508 din 26 iulie 2017 al Activitdlii de

trezorerie gi contabilitate publicd

-

Biroul sinteza gi asistenla elaboririi 9i executiei bugetelor

locale,

Pentru respectarea prevederilor Legii N.54412001 privind liberul acces la informaliile de

interes public Si ale Hotdrarii Guvernului nr. 1231 2002 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii ff. 5441 2001, in mod special pentru respectarea principiului
transparenlei,

in

baza compeienlelor legale,

Emite urmatoarea

DECIZIE:
Art.

'1

Se aprobA repartizarea suplimenlara pe unitdli administrativ-teritoriale a sumei de

17.512 mii lei , reprezentAnd sume defalcate din taxa pe valoarea adAugaG pentru finanlarea

cheltuieljlor descentralizate la nivelul comunelor, ora9elor Si municipiului Brdila pe anul 2017,
din care 17.111 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaliilor gi altor drepturi salariale
in bani stabilite prin lege, precum 9i a contributiilor aferente acestora din unitAtile de invAFmant
preuniversitar de stat , 374 mii lei pentru cheltuieli prevSzute la art. 104 alin. 2 lit.b)-d) din
Legea educatiei nalionale nr. 'll2011 cu modificbrile Si completerile ulterioare, 27 mii lei pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016, potrivit anexei care face parte integrantA din prezenta
decizie.

Art. 2

(1)

Biroul sinteza 9i asistenta elabordrii Si execu{iei bugetelor locale din cadrul
Activitdtii trezorerie $i contabilitate publicd , va comunica prezenta decizie lnstituliei Prefectului,
Consiliului Judetean Si unitdtilor administrativ-teritoriale din judetul BrAila.
(2) Serviciul pentru tehnologia informatiei din cadrul Administratiei Judelene a

Finanlelor Publice Breila, va publica prezenta decizie pe pagina de internet a Administraliei
Judetene a Finanlelor Publice Brdila.

TEANU
TIE

AVIZAT,

Daniela Adriana VASILE
TREZORIER 9EF,
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

P RFOND
OIEC
T
COMISIA LOCALĂ DE
FUNCIAR
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.65
din 31 august 2017
privind: alocarea unei sume
din bugetul local
pentru finanţarea
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul››
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial, club sportiv de drept privat
deţinător al certificatului de identitate sportivă.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
august 2017;
Având în vedere:
►considerentele și dispozițiile art.181 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 în limita a maximum 5% din bugetul aprobat anual pentru finanțarea
activităților sportive pe plan local;
►adresele nr.17308 și 17309/17.07.2017 privind înștiințarea Instituţiei Prefectului și a
Consiliului Județean Brăila cu privire la intenția de a institui o măsură de sprijin pentru
Clubul Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial, club
sportiv de drept privat deţinător al certificatului de identitate sportivă;
►adresa nr.128/17.07.2017 a Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, potrivit căreia nu a
avut, nu are și nici nu-și propune să încheie contracte cu jucători profesioniști de fotbal din
țară sau din spațiul european/internațional, sau să transfere astfel de sportivi, ci a legitimat
doar fotbaliști cu statut de amator din orașul Ianca sau din localitățile județului Brăila, club
care nu realizează venituri pe seama acestei activități din publicitate, vânzări de bilete,
drepturi tv, etc., activitatea acestuia având un impact pur local;
►adresa nr.253/17.07.2017 a Asociației Județene de Fotbal Brăila, prin care se
confirmă de asemenea că Clubul Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca nu a avut și nu are încheiate
contracte cu jucători profesioniști de fotbal din țară sau din spațiul european/internațional,
sau să fi transferat astfel de sportivi, ci a legitimat doar fotbaliști cu statut de amator din
orașul Ianca sau din localitățile județului Brăila, club care nu realizează venituri din
publicitate, vânzări de bilete, drepturi tv, etc.;
►confirmarea Consiliului Concurenței, transmisă prin adresa nr.10600/17.08.2017,
potrivit căreia măsura de sprijin care se dorește a fi instituită nu întrunește toate condițiile
pentru a putea fi susceptibilă să reprezinte ajutor de stat, așa cum este prevăzut la art.107
alin.(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil și rapoartele
comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local;
1/2

Finanțarea activităților sportive ale C.S. ‹‹Viitorul›› Ianca, cu o sumă care va fi sub limita
de 1% din bugetul local, nu favorizează o anumită întreprindere, nu denaturează și nu
amenință să denatureze concurenţa sau să afecteze schimburile comerciale dintre statele
membre ale Uniunii Europene, activitatea fiind cu totul și cu totul de impact local;
Prin urmare, considerăm că finanțarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca nu este
susceptibilă să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis în înțelesul art.107 alin.(1) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a.) și alin.(6) lit.a.) pct.6,
art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă alocarea sumei de 85.000 lei din capitolul 670205015911, Sport Asociații și fundații, reprezentând 0,004% din bugetul local, pentru finanțarea programelor
sportive din anul 2017 ale Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană juridică
fără scop patrimonial, club sportiv de drept privat, deţinător al certificatului de identitate
sportivă.
(2) Repartizarea sumei prevăzute la alin.(1) se face în baza contractului de finanțare
încheiat cu Clubul Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, în care vor fi prevăzute condițiile de
gestionare/raportare a sumei alocate, alte drepturi şi obligaţii reciproce ale părţilor
contractante.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU
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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: 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
ale certificatului de identitate sportivă.
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:
Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 a fost modificată și completată prin O.U.G. nr.38/2017, iar
în preambulul ei se arată extrem de clar motivele intervenției Guvernului, acelea că:
►actualul cadru legislativ este de natură să blocheze raporturile juridice dintre sportivii de performanţă,
structurile sportive şi administraţia publică locală, situaţie care conduce la îngheţarea anului competiţional
sportiv 2017-2018 prin lipsa de finanţare a activităţii sportive de către administraţia publică locală, în
contextul în care activitatea structurilor sportive pe plan local nu se poate desfăşura pe fondul unei finanţări
minime;
►structurile sportive de drept public organizate ca servicii în cadrul administraţiei publice locale nu pot
încheia raporturi juridice specifice activităţii sportive cu sportivii de performanţă în condiţiile actuale, motivat
de faptul că actualul cadru legislativ a condus/conduce la confuzii şi interpretări diferite din partea organelor
de control şi există riscul real al blocării activităţii sportive de performanţă cu efecte negative imediate atât
în plan sportiv, cât şi social;
►organele de control au constatat o lipsă profundă de coerenţă între dispoziţiile legale, situaţie care a
condus la emiterea unor decizii de imputare a sumelor alocate desfăşurării activităţii sportive, organizate la
nivelul administraţiei publice locale, context în care aceasta se află în situaţia de a nu mai finanţa
activitatea sportivă în lipsa unui cadru legal coerent.
Având în vedere situaţia creată, intervenţia de urgenţă asupra Legii nr.69/2000 a asigurat un cadru legal
și coerent necesar demarării anului competiţional 2017-2018 la nivel naţional. Completarea/modificarea
esențială a Legii sportului nr.69/2000, prin O.U.G.nr.38/2017, este următoarea:
"Art.181. - (1) Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot
aloca sume din bugetul local, pentru finanţarea activităţii sportive a structurilor sportive care au
calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea sa, cu respectarea legislaţiei naţionale şi
comunitare din domeniul ajutorului de stat.
(2) Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume
din bugetul local, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat,
şi pentru:
a) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate pe raza
unităţii administrativ - teritoriale;
b) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza
unităţii administrativ - teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare
ale certificatului de identitate sportivă;
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c) finanţarea programelor sportive organizate în raza unităţii administrativ - teritoriale de către
asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive corespondente;
d) finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ - teritoriale de către
federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului
Bucureşti, ori inspectoratele şcolare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
e) finanţarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru
înalta performanţă sportivă;
f) premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive
interne şi internaţionale oficiale.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume pentru finanţarea activităţii potrivit
alin. (1) şi (2) în limita a maximum 5% din bugetul aprobat.”
Bun, fiind acum asigurat un cadru legal consistent și extrem de clar pentru finanțarea acestor programe
sportive, mai rămâne de soluționat problema legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de
stat, care se aplică doar acelor măsuri care îndeplinesc cumulativ criteriile prevăzute la art.107 alin.(1) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Astfel, pentru ca o măsură de finanțare să fie considerată ajutor de stat, aceasta trebuie să fie acordată
din resurse de stat, să favorizeze o anumită întreprindere, să denatureze sau să amenințe să denatureze
concurenţa, să afecteze schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene.
În conformitate cu prevederile legale și jurisprudența comunitară, întreprindere este considerată orice
entitate care desfăşoară o activitate economică (furnizare de bunuri sau servicii) pe o piaţă concurenţială,
indiferent de statutul său juridic, de acționariat (public sau privat) sau modul de finanţare. În această
categorie pot intra și asociațiile, fundațiile, ONG-urile, dacă acestea desfășoară o activitate economică,
indiferent dacă aceasta este sau nu generatoare de profit; [a se vedea capitolul 2 din Comunicarea Comisiei
privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 262/19.7.2016].

Potrivit legislației comunitare specifice, ‹‹sport profesionist›› înseamnă practicarea unui sport ca
activitate lucrativă sau ca serviciu remunerat, indiferent dacă a fost încheiat sau nu un contract de muncă
oficial între sportivul profesionist și organizația sportivă relevantă, în cazul în care remunerația depășește
costul de participare și reprezintă o parte semnificativă din veniturile sportivului. Cheltuielile de călătorie și
de cazare legate de participarea la evenimentul sportiv nu sunt considerate remunerație; [Regulamentul 651
al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în
aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat].

În majoritatea deciziilor de ajutor de stat ale CE, cu privire la finanțarea cluburilor sportive profesioniste,
acestea nu au fost definite, fiind considerat că, indiferent de statutul lor, dacă desfășoară activități
economice (vânzare/transfer de jucători, marketing, vânzare de bilete sau obiecte inscripționate,
echipamente sportive, drepturi de televizare, publicitate etc.) acestea sunt întreprinderi și finanțarea lor
implică ajutor de stat. Mai mult, în Decizia C-415/93 Bosman, Curtea Europeană de Justiție a precizat
faptul că: ‹‹sportul este subiect al legislației comunitare atâta timp cât reprezintă o activitate economică, în
înțelesul art. 2 din Tratat, așa cum este cazul activităților fotbaliștilor profesioniști sau semi-profesioniști,
care sunt angajați în scopul obținerii de câștig sau furnizează un serviciu remunerat››.
Prin urmare, finanțarea cluburilor sportive care desfășoară activități economice poate implica elemente
de ajutor de stat și poate fi făcută doar după respectarea procedurilor naționale prevăzute la art. 7 -14 din
OUG nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat. Totuși, în legislația și
jurisprudența comunitară, există anumite excepții de la această regulă generală, ca de exemplu:
1.-finanţarea sportului de masă, a sportului amator, a cluburilor de juniori, cadeți și tineret, a căror
activitate nu este considerată activitate economică; [a se vedea Decizia Comisiei Europene emisă în cazul
N.118/2000: Subventions publiques aux clubs sportifs professionnels, France, JOCE C/333/2001 din 28.11.2001].

2.-finanțarea unor cluburi care desfășoară în principal activități neeconomice, dacă activitățile
economice prestate nu depășesc 20% din totalul activității desfășurate anual; [Care poate fi raportată la totalul
cheltuielilor sau, după caz, la capacitatea infrastructurii alocate activităților economice etc.].

3.-finanțarea unei activități deschisă publicului larg, chiar dacă participanții trebuie să plătească o
contribuție bănească, care, împreună cu alte venituri realizate pe seama acestei activități (ex. venituri din
publicitate, drepturi tv etc.), acoperă numai o fracțiune din costurile reale ale activității; [Noțiunea de fracție nu
este definită în legislația comunitară, dar această fracție este acceptată/poate fi de până la 50%].
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4.-dacă se finanțează baze sportive a căror activitate nu afectează comerțul cu statele membre,
măsura având doar un impact local; [A se vedea, de exemplu, Deciziile Comisiei Europene privind cazurile de

ajutor de stat N 258/2000 Piscina de agrement Dorsten (JO C 172, 16.6.2001, p.16); C 10/2003 – Țările de Jos –
Porturi de ambarcațiuni de agrement fără scop lucrativ (JO L 34, 6.2.2004, p.63); SA.37963–Regatul Unit – Presupus
ajutor de stat în favoarea Glenmore Lodge (JO C 277, 21.8.2015, p.3); SA.38208 – Regatul Unit – Presupus ajutor
de stat în favoarea cluburilor de golf din Regatul Unit deținute de membri (JO C 277, 21.8.2015, p. 4].

5.-dacă se acordă bonusuri de performanţă direct sportivilor, persoane fizice, de către autorităţile
centrale sau locale, cu condiţia ca aceste bonusuri să nu fie forme mascate de remunerare a activităţilor
desfăşurate de către sportivii profesioniști.
Am făcut toate aceste precizări pentru a scoate în evidență faptul că prin această hotărâre de alocare a
unei sume din bugetul local pentru finanţarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca impactul este unul pur și
absolut local, adică aprecierea și convingerea noastră sunt că prin această finanțare infimă nu putem intra
sub incidența ajutorului de stat sau de minimis în înțelesul art.107 alin.(1) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene.
În fapt, activitățile sportive cu impact cu totul și totul local pe care ne propunem să le finanțăm, la care
nu putem vorbi de un caracter economic, sunt cele strict legate de participarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul››
Ianca, cu echipele de seniori și juniori, în campionatul județean de fotbal, Ligile a-IV-a și a-V-a, organizat
de Asociația Județeană de Sport Brăila, suma propusă a fi alocată fiind de 85 mii lei, adică 0,004% din
bugetul local pe anul în curs.
După cum se poate observa, din adresa Asociației Județene de Fotbal, organizatoarea campionatului
județean de fotbal, Clubul Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca:
►este organizat ca un club sportiv de drept privat, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial;
►este deţinător al unui Certificat de identitate sportivă;
►nu a avut, nu are și nici nu-și propune să încheie contracte cu jucători profesioniști de fotbal, nici din
țară și nici din spațiul european/internațional, sau să transfere astfel de sportivi, ci a legitimat și va legitima
doar fotbaliști cu statut de amator și aceștia numai din Ianca sau din localitățile județului Brăila;
►nu realizează venituri pe seama acestei activități, din vânzare/transfer de jucători, marketing,
vânzare de bilete sau obiecte inscripționate, echipamente sportive, drepturi de televizare, publicitate etc.,
deci neexistând caracterul economic ce ar implica ajutorul de stat;
►acordă uneori bonusuri infime sportivilor, persoane fizice, fără ca acestea să reprezinte forme
mascate de remunerare a activităţilor desfăşurate.
În final, consider că motivațiile de mai sus și dovezile anexate sunt suficiente pentru a dovedi
Consiliului Concurenței și a altor entități cu drept de control că este respectată legislaţia naţională şi
comunitară din domeniul ajutorului de stat, astfel că propunem adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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P RFOND
OIEC
T
COMISIA LOCALĂ DE
FUNCIAR
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.66
din 31 august 2017
privind: modificarea și completarea
organigramei
şi a statului
de funcţii ale aparatului de
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local, pe
anul 2017.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
august 2017;
Având în vedere:
►considerentele și dispozițiile art.5 din O.U.G.nr.2/2017, coroborate cu prevederile
O.U.G. nr.9/2017, privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene,
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit cărora este necesară
menținerea în continuare a numărului de posturi din anul anterior;
►adresa Instituţiei Prefectului nr.2489/25.02.2014 potrivit căreia orașului Ianca îi revin
115 posturi, număr confirmat și pentru anii 2015-2017 prin adresele nr.3424/16.03.2015,
nr.145/07.01.2016 și nr.2465/ 07.03.2017;
►Avizul favorabil nr.41373/2017 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
►referatul de aprobare al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din
cadrul consiliului local;
►dispoziţiile art.100 alin.(1) lit.d) și art.107 alin.(1) lit.a) din Statutul funcţionarilor
publici aprobat prin Legea nr.188/1999-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.b.), art.45 alin.(2) şi
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Organigrama cu numărul maxim de posturi şi Statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local,
aprobate prin H.C.L. nr.20/16.03.2017, se modifică și se completează după cum urmează:
a)-se înființează postul de consilier juridic, funcție publică de execuție, gradul
profesional superior, în cadrul serviciului financiar contabil;
b)-se desființează postul de maistru și un post de muncitor-electrician din cadrul
serviciului administrativ gospodăresc, iar titularii posturilor vor fi transferați la Serviciul de
iluminat public înființat în cadrul Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local;
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(2) Organigrama cu numărul maxim de posturi și Statul de funcţii pentru anul 2017 ale
aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de
consiliul local, modificate și completate potrivit alin.(1), sunt prevăzute în anexele nr.1-2
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului
care are obligaţia încadrării în cheltuielile de personal potrivit noii structuri organizatorice
aprobate.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU
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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: modificarea și completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local, pe anul
2017.
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 ultima perioadă ne confruntăm din ce în ce mai mult cu restanțe la plata impozitelor și taxelor locale,
existând și riscul ca unele debite să ajungă în pragul prescrierii și să nu se facă la timp procedurile de
urmărire și executare silită a acestora, iar acolo unde s-au făcut în anumit cazuri nu s-a respectat întocmai
prevederile Codului de procedură fiscală și am avut contestații, unele chiar acceptate, la urmărirea
creanțelor bugetare locale.
Din aceste motive apare ca absolut necesară completarea organigramei și a statului de funcții cu un
post de consilier juridic, la serviciul financiar contabil, în jurul căruia să se constituie un compartiment
special de urmărire și recuperare a creanțelor bugetare locale prin executare silită.
Pe de altă parte, în ultimul timp s-au înmulțit somațiile de la Autoritatea Naţională de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice de a înființa serviciul public local de iluminat, activitate pe
care noi o desfășuram acum cu trei salariați (un maistru - Costache Gheorghe, un electrician - Mihalache
Săndel și un muncitor - Oțelea Cristian Cosmin) din cadrul serviciului administrativ gospodăresc. Această
situație nu mai este agreată de această autoritate care solicită insistent înființarea unui serviciu specializat
conform prevederilor Legii nr.230/2006.
În aceste condiții, soluția cea mai rapidă este gestiunea directă, anume să înființăm acest serviciu
specializat în cadrul Direcției Serviciilor Publice din subordinea consiliului local, care este licențiată în
domeniul serviciilor publice, unde să fie transferați cei trei salariați amintiți mai sus, împreună cu celelalte
instalaţii şi echipamente specifice.
Vă rugăm să observați că nu am propus și desființarea postului de muncitor ocupat de Oțelea Cristian
Cosmin, deoarece intenționăm ocuparea lui în scopul exploatării unuia din utilajele de deszăpezire și
întreținere a domeniului public.
Așadar, per total, față de organigrama și statul de funcții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local
nr.20/16.03.2017, pe baza Avizului favorabil nr.51057/31.10.2016 al Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici, numărul de salariați din aparatul propriu se reduce de la 84 la 82.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

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

Nr.16999/10.07.2017
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
BUCUREȘTI,
STR.MIRCEA
VODĂ NR.44, IANCA
BLOC M.17,
TRONSONUL III, SECTORUL 3
În conformitate cu prevederile art.107 alin.(5) din Statutul funcționarilor publici aprobat prin
Legea nr.188/1999-republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem alăturat
proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei cu numărul maxim de
personal și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din
subordine înființate de consiliul local pentru anul 2017, cu rugămintea de a ne emite avizul
favorabil.
Față de organigrama și statul de funcții pentru anul în curs, la care ne-ați emis Avizul favorabil
nr.3479/10882/51057 din 21.02.2017, intervine doar o singură modificare în ceea ce privește
funcțiile publice, anume înființarea unui post de consilier juridic, funcție publică de execuție, gradul
profesional superior, în cadrul serviciului financiar contabil. Acest post este absolut necesar pentru
a înființa în cadrul serviciului financiar contabil un compartiment de recuperare prin executare silită
a creanțelor bugetare, la care înregistrăm restanțe alarmante.
Pe de altă parte, propunem reducerea a două posturi de personal contractual din cadrul
serviciului administrativ gospodăresc, ca urmare a externalizării serviciului de iluminat public.
La emiterea Avizului favorabil nr.3479/10882/51057 din 21.02.2017 v-am transmis adresa
Instituţiei Prefectului nr.2489/25.02.2014 potrivit căreia orașului Ianca îi revin 115 posturi, număr
confirmat și pentru anii 2015-2017 prin adresele nr.3424/16.03.2015, nr.145/07.01.2016 și
nr.2465/07.03.2017.
Pentru anul 2017 am aprobat 84 de posturi, din care 10 sunt din capitolele bugetare "Asistenţă
socială" şi "Sănătate" care nu intră în calculul numărului maxim de posturi, iar acum numărul scade
la 82.
Vă mulțumim pentru colaborare !
PRIMARUL ORAŞULUI IANCA
Fănel George CHIRIȚĂ
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Anexa 2 la H.C.L. nr.66/2017
STATUL DE FUNCŢII
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORA ȘULUI IANCA ȘI SERVICIILOR PUBLICE INFIINȚATE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017
FUNCTII PUBLICE

NR.
CRT.

Numele, prenumele/vacant,
temporar vacant dupa caz

0

1

STRUCTURA

Functia contractuala

FUNCTIA DE
DEMNITATE
PUBLICA

de conducere

de executie

4

5
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I
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S
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2
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SECRETARIAT ȘI RELAȚII PUBLICE
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COMUNITARĂ * *
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ
COMUNITARĂ * *
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ
COMUNITARĂ * *
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ
COMUNITARĂ * *
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COMUNITARĂ * *
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SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ
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CONSILIER

I

SUPERIOR

S

27

VACANT

28

VACANT

I

II

S

29

VACANT

I

DEBUTANT

M

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ
SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL
SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL

MEDIC
ASISTENT MEDICAL

ARHITECT ȘEF
CONSILIER

IA

M

I

PL

I

PL

ANALIST PROMAGATOR

IA

S

CONSILIER

II

S

ARHIVAR

VACANT

M

PRIMAR,
.
FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ

SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL
SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL
SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL
SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL
SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL
SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI
PROTECȚIE CIVILĂ

30

VACANT

31

VACANT

32

DOGĂRESCU MIOARA

33

PREDESCU LAURENȚIU

34

BURDUCEA STELUȚA

35

ROȘCA STĂNEL GEORGE

36

DEACU DANIEL CONSTANTIN

37

VACANT

38

TURCU GEORGIANA

39

VACANT

40

VACANT

41

CONDRUȚ LENUȚA

42

CIUCĂ MIOARA

43

CIUCĂ GHEORGHE

44

BURLACU ELENA

45

HOȚESCU MIRON

46

UNGUREANU ROXANA

47

MORTECIU LENUȚA

48

TEIȘ GHEORGHE

COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

49

TUDOR FLORENTA

COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

50

VACANT

COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

51

VACANT

SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ

52

VACANT

SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ

53

BARBU MARIUS VALENTIN

SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ

54

SPĂTARU TIBERIU

55
56

III

DEBUTANT

M

REFERENT

III

SUPERIOR

M

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

I

I

S

CONSILIER JURIDIC

I

SUPERIOR

S

CONSILIER

I

ASISTENT

S

CONSILIER

I

ASISTENT

S

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

ȘEF SERVICIU

CONSILIER

SUPERIOR

S

POLITIST LOCAL

III

ASISTENT

M

POLITIST LOCAL

I

ASISTENT

S

SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ

POLITIST LOCAL

I

PRINCIPAL

S

JALBĂ SĂNDEL

SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ

POLITIST LOCAL

III

PRINCIPAL

M

MUCEA DUMITRU

SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ

POLITIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

57

STATACHE GABRIEL

SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ

POLITIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

58

LECA GEORGE

SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ

POLITIST LOCAL

I

ASISTENT

S

59

MOSOR COSTICĂ

SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ

POLITIST LOCAL

III

PRINCIPAL

M

60

BARBIERU COSTICĂ

SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ

POLITIST LOCAL

III

PRINCIPAL

M

61

DEDU VIOREL NICOLAE

SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ

POLITIST LOCAL

III

PRINCIPAL

M

62

STANCIU GLICHERIE

63

VACANT

64

MOȘESCU VERONICA

65

INSTRUCTOR DE DANS
DURLEA GHEORGHE

66

ILIE MIȚA

67

CLOSCA MIHAELA

ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV

II

M

IA

S

IA

S

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

OPERATOR DATE

II

M

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

CONSILIER

DEBUTANT

S

CONSILIER

DEBUTANT

S

S

II

ȘI ADMINISTRATIV

ȘEF SERVICIU

I

I

SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC

OPERATOR DATE
ADMINISTRATOR IT RECL
ȘEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,
COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,
COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,
COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,
COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,
COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,
COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,
COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,
COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,
COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,
COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE, PATRIMONIU

REFERENT

ȘEF SERVICIU

II

S

ADMINISTRATOR

I

M

MAGAZINER

I

M

1/2 VACANT
1/2 REFERENT

I

M

BIBLIOTECAR

IA

M

INGRIJITOR

I

M

PRIMAR,
.
FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ

68

POPESCU COSTEL

69

TATU RADU

70

BRÂNZĂ FĂNEL

71

GUȘĂ ORLANDO

72

MATINCIU ION

73

IORDACHE ION

74

SERBAN TUDOREL

75

OȚELEA GEORGE

76

OȚELEA CRISTIAN COSMIN

77

BURDUCEA IONEL

78

ONICA NECULAI

79

OȚEL MARIUS

80

MOISE MARIAN IULIAN

81

BERCHIU COSTEL

82

PORUMBESCU GHEORGHE

83

LAZAR GHEORGHE

SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC
SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT
GOSPODĂRESC

Funcţia

ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV
ȘI ADMINISTRATIV

Nr. posturi

Nr. total de funcții de demnitate publică
Nr. total de funcţii publice
Nr. total de funcţii publice de conducere
Nr. total de funcţii publice de execuţie
Nr. total de funcţii contactuale
Nr. total de funcţii contractuale de conducere
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie
Nr. total de funcţii din instituţie
Din care posturi exceptate potrivit art. III alin. (2) din
O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările
şi completările ulterioare,
din care:
functii publice
personal contractual

Ocupate

Vacante

Total

2
26
2
24
36
2
34

0
12

2
38

64

3
9
7
0
7
19

5
33
43
2
41
83

6

4

10

3
3

1
3

4
6

MUNCITOR BULDOZERIST

I

M

MUNCITOR UTILAJ TERASIER

I

M

MUNCITOR UTILAJ TERASIER

I

M

MUNCITOR

II

M

MUNCITOR

II

M

MUNCITOR

II

M

MUNCITOR

I

M

MUNCITOR ELECTRICIAN

I

M

MUNCITOR

I

M

ŞOFER

I

M

ŞOFER

I

M

ŞOFER

I

M

ŞOFER

I

M

MUNCITOR

II

M

ADMINISTRATOR

I

M

MUNCITOR

II

M

PRIMAR,
FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ

