
P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A Nr.1

din 28 ianuarie 2021

privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna
ianuarie 2021.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
ianuarie 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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Doamna consilier local Mirela CAZACU este aleasă președinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna ianuarie 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.

INIȚIAT DE PRIMAR,                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ                                                         Alexandru STERIAN
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă - Primarul Oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al
orașului Ianca pentru luna ianuarie 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, soluție care tinde să devină o
cutumă locală.

Așadar, pentru respectarea celor două principii (alegerea lunară și alegerea în ordinea
alfabetică), urmează ca doamna consilier Mirela CAZACU să fie aleasă președinte de ședință
pentru luna ianuarie 2021.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A  Nr.2

din 28 ianuarie 2021

privind: validarea modificărilor aduse bugetului orașului Ianca prin Dispozițiile primarului nr.528/
18.12.2020 și nr.1/04.01.2021.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
ianuarie 2021;

Având în vedere:
►Hotărârea Guvernului nr.1100/17.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în vederea echilibrării bugetelor locale ale unor unităţi
administrativ - teritoriale, potrivit căreia orașului Ianca i-a fost alocată suma de 260 mii lei pentru
finanţarea cheltuielilor din secțiunea de funcţionare până la sfârşitul anului 2020;

►raportul nr.20314/18.12.2020 al șefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, privind necesitatea modificării bugetului local în vederea repartizării/
utilizării de îndată a acestui venit suplimentar pe capitolele de venituri și cheltuieli;

►dispoziţiile art.25 din Hotărârea Consiliului Local nr.9/14.02.2020 pentru aprobarea
bugetului oraşului Ianca pe anul 2020, potrivit cărora în intervalul dintre şedinţele consiliului local
primarul, în calitate de ordonator principal de credite, a fost împuternicit să repartizeze și să
utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste prevederile iniţiale, inclusiv sumele alocate sau
retrase de la bugetul de stat, pe capitolele de venituri și cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare,
cu obligația prezentării modificărilor aduse bugetului local spre validare consiliului local;

►Dispoziția primarului nr.528/18.12.2020 privind modificarea bugetului orașului Ianca pe
anul 2020, ca urmare alocării unei sume suplimentare din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor din secțiunea de funcționare;

►raportul nr.10014/04.01.2021 al șefului serviciului financiar contabil privind necesitatea
stabilirii deficitului în secțiunea de dezvoltare, respectiv pentru utilizarea sumei de 850.000 lei din
excedentul bugetului local al anului 2020 în vederea acoperirii temporare a golului de casă la
secțiunea de funcționare, pentru efectuarea plății drepturilor de natură salarială aferente lunii
decembrie 2020, dar și pentru finanțarea unor cheltuieli urgente în secțiunea de funcționare;

►Dispoziția primarului nr.1/04.01.2021 privind stabilirea deficitului în secțiunea de
dezvoltare și utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al anului 2020 pentru acoperirea
temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare, în vederea plății drepturilor de natură
salarială aferente lunii decembrie 2020, precum și pentru finanțarea unor cheltuieli urgente cu
bunuri și servicii;

►dispozițiile art.55 alin.(1), art.58 alin.(1^4) și art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice
locale nr.273/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din
cadrul consiliului local;
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se validează modificările aduse bugetului orașului Ianca prin Dispoziția primarului
nr.528/18.12.2020, după cum urmează:

a.-se majorează cu suma de 260.000 lei veniturile din capitolul bugetar 11.02.06.-sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local, în secțiunea de
funcționare -Trimestrul IV al anului 2020.

b.-se majorează cu suma de 260.000 lei cheltuielile din capitolul bugetar 5402101001-salarii
în bani la serviciul public comunitar local pentru evidența persoanelor-Tr. IV 2020, iar suma
echivalentă alocată în același scop din venituri proprii se redistribuie în capitolul
84020303200130-cheltuieli cu alte bunuri și servicii la capitolul străzi.

Art.2.-(1) Se validează modificările  aduse bugetului orașului Ianca prin Dispoziția primarului
nr.1/04.01.2021 și se stabilește deficitul secțiunii de dezvoltare, după cum urmează:

a)-la sursa A, conform pct. 5.16.1.1 și 5.16.2.1 din Normele metodologice aprobate prin
Ordinul M.F.P. nr.3155/2020, în suma de 1.165.862,32 lei;

b)-la sursa E, conform pct.10.6.3 lit.b) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul
M.F.P. nr.3155/2020, în sumă de 158.508 lei;

(2) Pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare, se aprobă
utilizarea sumei de 850.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2020, în vederea efectuării
plății drepturilor de natură salarială și a indemnizațiilor aferente lunii decembrie 2020 ale
personalului din aparatul propriu și din serviciile/instituțiile publice subordonate, ale persoanelor
cu handicap grav, pentru transferuri către Unitatea de Asistență Medico Socială și repartizări
către unitățile de învățământ preuniversitar de stat în limita a 1/12 din bugetul anului 2020,
precum și pentru finanțarea altor cheltuieli urgente din secțiunea de funcționare.

(3) Pe măsura realizării/încasării veniturilor la secțiunea de funcționare a bugetului local pe
anul în curs, suma utilizată potrivit alin.(1) va fi virată la fondul de dezvoltare.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca,
prin serviciul financiar-contabil din subordine.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți și transmisă spre publicare
în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.

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

INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: validarea modificărilor aduse bugetului orașului Ianca prin Dispozițiile
primarului nr.528/18.12.2020 și nr.1/04.01.2021.

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 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 ziua următoare ședinței consiliului local din data de 17 decembrie 2020, a fost publicată

Hotărârea Guvernului nr.1100/17.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului, în vederea echilibrării bugetelor locale ale unor unităţi administrativ
- teritoriale, potrivit căreia orașului Ianca i-a fost alocată suma de 260 mii lei pentru finanţarea
cheltuielilor din secțiunea de funcţionare până la sfârşitul anului 2020;

Existând obligativitatea utilizării de îndată a acestei sume, mai exact până la data de 25
decembrie 2020, în temeiul art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, respectiv
al art.25 din H.C.L.nr.9/14.02.2020, conform cărora în intervalul dintre şedinţele consiliului local
primarul este împuternicit să repartizeze și să utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste
prevederile iniţiale, inclusiv sumele alocate sau retrase de la bugetul de stat, pe capitolele de
cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare, cu obligația prezentării modificărilor spre validare în proxima
ședință a consiliului local, am emis Dispoziția nr.528/18.12.2020 pentru modificarea bugetului local
cu acea sumă;

Apoi, așa cum se întâmplă la începutul fiecărui an, mai cu seamă în anii când bugetul de stat și
implicit cel local nu sunt aprobate în anul anterior, dar mai ales din cauza încasărilor reduse în
primele zile ale anului, se creează acel gol de casă în secțiunea de funcționare care trebuie acoperit
din excedentul anului anterior, astfel încât să se poată plăti la termen (în cazul nostru 8 ianuarie)
drepturile de natură  salarială pe luna decembrie și să se poată finanța anumite cheltuieli materiale
urgente în primele zile ale anului în curs. Din aceste considerente am emis și Dispoziția nr.1/
04.01.2021, care de asemenea trebuie supusă validării consiliului local în proxima ședință;

Prin urmare, având în vedere aceste motivații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată și fundamentată prin documentația anexată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R
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P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.3

din 28 ianuarie 2021

privind: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul
administrativ al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2021-2022.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2021;
Având în vedere:
►dispozițiile art.61 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările

ulterioare, coroborate cu prevederile art.24 alin.(1) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în
unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor
de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul M.E.C.nr.5599/2020;

►adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca,
cu propunerile privind organizarea rețelei școlare pentru anul de învățământ 2021-2022;

►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;

►avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru organizarea rețelei școlare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Ianca, în anul școlar 2021-2022, transmis prin adresa
nr.12080/21.12.2020;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.a), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2021-2022, după cum urmează:

I- ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ:

Me
diu

l d
e

re
zid

en

ță CI
F/

SI
R Unitatea de învăţământ cu personalitate

juridică/niveluri de învățământ
școlarizate/limba de predare/
Adresa, nr. telefon /fax/e-mail

Unitatea de învăţământ fără
personalitate juridică arondată/
Adresa, nr. telefon/fax/e-mail

UR
BA

N
46

75
77

9 /
 09

61
10

22
74 Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”/

preşcolar, primar, gimnazial şi liceal/
limba română/

Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.167,
Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200,

Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519
e-mail: licangelescu@yahoo.com

Şcoala Primară Perişoru/
învățământ primar, Satul Perişoru,
Str.Sloboziei nr.16, Judeţul Brăila

Grădiniţa cu program normal Perișoru/
învățământ preșcolar, Satul Perişoru,
Str.Ion Corciu nr.246, Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Ianca/
învățământ preşcolar, Orașul Ianca,

str.Gării nr.8, Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Târlele Filiu/
învățământ preșcolar, Satul Târlele Filiu
str.Marioara Marin nr.275, Judeţul Brăila
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UR
BA

N
46

75
77

9 /
 09

61
10

22
74 Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”/

preşcolar, primar, gimnazial şi liceal/
limba română/

Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.167,
Judeţul Brăila

Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519

e-mail: licangelescu@yahoo.com

Şcoala Gimnazială Plopu/
învățământ primar și gimnazial, Satul Plopu

str.Școlii nr.264, Judeţul Brăila

Şcoala Primară Oprişeneşti
învățământ primar, Satul Oprişeneşti,

str.Brăilei nr.217, Judeţul Brăila

Grădiniţa cu program normal Plopu,
învățământ preșcolar, Satul Plopu

str.1 Decembrie 1918 nr.229A, Judeţul Brăila

Grădiniţa cu program normal Oprişeneşti,
învățământ preșcolar, Satul Oprişeneşti,

str.Brăilei nr.217, Judeţul Brăila

UR
BA

N
46

75
76

0/0
96

10
01

05

Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu”/
primar, gimnazial, liceal şi profesional/

limba română/
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.13,

Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668494; 0239/668345

Fax: 0239/668818
e-mail: oncescuianca@yahoo.com

-

II. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
AN ȘCOLAR 2021-2022

Denumire unitate de învățământ arondată/Limba de predare/Adresa

UR
BA

N CLUBUL COPIILOR IANCA/RO
Oraşul Ianca, str.Gării nr.7, Tel./Fax 0239 615137, e-mail pcbraila@gmail.com

Județul Brăila

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca și Instituției Prefectului Brăila, transmisă
spre publicare în Monitorul Oficial Local și afișată la sediul consiliului local, prin grija secretarului general al
orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) 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

H.C.L.Nr.3/28.01.2021
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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: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
de pe  teritoriul administrativ al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2021-2022.

În temeiul prevederilor art. 30 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să 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:
Prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.5599/2020 a fost aprobată Metodologia privind

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor
de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului
conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-
2022;

Ca o primă etapă, în aplicarea prevederilor art.23 alin.(3) din Metodologie și ca răspuns la adresa
nr.9706/02.10.2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, prin adresa nr.18152/05.10.2020 am
comunicat că la nivelul U.A.T. Oraș Ianca nu sunt unități de învățământ propuse spre reorganizare
și că, pentru anul şcolar 2021-2022, vom propune spre avizare și aprobare aceeași rețea școlară
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/30.01.2020 pentru anul de învățământ actual, pe baza
avizului conform nr.263/16.01.2020;

Apoi, în etapa a doua prevăzută la art.24 din Metodologie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
a solicitat prin adresa nr.10989/09.11.2020 transmiterea proiectului reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, însoțit de un raport argumentativ, în vederea emiterii
avizului conform fără de care hotărârea consiliului local ar fi nulă de drept. Pentru aceasta am solicitat
și am primit notele de fundamentare din partea celor două structuri de învățământ cu personalitate
juridică, din care prezentăm în continuare cele mai importante argumente:

R O M Â N I A
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ORAȘUL IANCA

P R I M A R



4

În primul rând trebuie să confirmăm că, la fundamentarea proiectelor planurilor de şcolarizare,
ambele unități de învățământ cu personalitate juridică au respectat:

1.-legislaţia în vigoare privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar;
2.-legislaţia în vigoare privind încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de Ministerul

Educaţiei Naţionale pentru fiecare inspectorat şcolar, corelarea la nivelul unităţilor de învăţământ a
numărului de posturi cu numărul de elevi/preşcolari şi încadrarea în bugetul aprobat pe baza costului
standard per elev/preşcolar;

3.-standardele naţionale şi europene din domeniul educaţiei privind resursele umane calificate
necesare desfăşurării unui proces educaţional eficient şi eficace.

Pentru anul şcolar 2021-2022, la Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» sunt propuse a se
organiza 51 grupe/clase și 976 antepreșcolari/preșcolari/elevi, iar la Liceul Tehnologic «Nicolae
Oncescu» sunt propuse 24 grupe/clase și 598 antepreșcolari/preșcolari/elevi, detaliile pe cicluri de
învățământ regăsindu-se în notele de fundamentare ale directorilor/adresele celor două licee;

Propunerile din planurile de școlarizare la cele două licee/unități de învățământ cu personalitate
juridică au fost întocmite cu încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de către inspectoratul
şcolar și cu respectarea prevederilor O.U.G.nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
aprobată prin Legea nr.87/2006, bazându-se totodată pe existența personalului didactic calificat și a
bazei materiale specifice specializărilor.

În fine, pentru anul şcolar 2021-2022, sunt luate măsurile care se impun pentru a nu se organiza
clase sub efectivul minim stabilit prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu încadrarea strictă în bugetul calculat potrivit costurilor standard
în vigoare, corelate cu numărul de elevi/preşcolari.

În aceste condiții, fiind parcurse etapele obligatorii ale Metodologiei, iar odată cu primirea avizului
conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila transmis prin adresa nr.12080/21.12.2020, poate
fi adoptată Hotărârea Consiliului Local pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ

preuniversitar de stat din U.A.T. Oraș Ianca, pentru anul şcolar 2021-2022.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ
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