
D I S P O Z I Ţ I A Nr.7
din 15 ianuarie 2018

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 25 ianuarie 2018.

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 din 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 25 ianuarie
2017, ora 1500, la sediul consiliului local, având următorul proiect al ordinii de zi:

1.-Proiect de hotărâre privind modificarea art.8 din Hotărârea Consiliului Local nr.63/2017 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;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi

financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul
2018;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
3.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul

administrativ al oraşului Ianca;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3
4.-Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor salariilor brute de bază pentru funcțiile de execuție

aferente funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și din serviciile publice din subordine, precum și a indemnizației de ședință a consilierilor
locali, începând cu luna ianuarie 2018;

- iniţiator: primar; rapoarte: comisiile de specialitate nr.1, 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 23 ianuarie 2018, 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

R O M Â N I A
JUDEŢUL BRĂILA
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Nr.10540/18.01.2018

R A P O R T

Subsemnatul, Roşca Stănel George-responsabil cu resurse umane în cadrul Primăriei oraşului Ianca,
în perspectiva adoptării Hotărârii privind stabilirea limitelor salariilor de bază pentru funcțiile de execuție
aferente funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și
din serviciile publice din subordine, precum și indemnizația de ședință a consilierilor locali, începând cu
luna ianuarie 2018, supun atenţiei domnului primar și consiliului local ierarhia funcțiilor prevăzută de Legea
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și limitele stabilite prin
Hotărârea Consiliului Local nr.57/27.07.2017, spre a fi avute în vedere la stabilirea noilor limite.

Totodată, vă reamintesc că stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile de conducere este de
competența exclusivă a domnului primar:

A - Funcții publice

Nr.
Crt. Denumirea funcției Studii Gradul

profesional
Limita

minimă
(lei)

Limita
maximă

(lei)
1 Auditor S Superior 4.500 5.100
2 Auditor S Principal 4.000 4.500
3 Auditor S Asistent 3.500 4.000
4 Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector S Superior 3.000 5.100
5 Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector S Principal 2.000 3.300
6 Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector S Asistent 1.800 3.100
7 Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector S Debutant 1.500 2.500
8 Polițist local S Superior 3.000 3.500
9 Polițist local S Principal 2.000 3.300

10 Polițist local S Asistent 1.600 3.100
11 Polițist local S Debutant 1.500 2.500
12 Polițist local M Superior 1.700 2.500
13 Polițist local M Principal 1.650 2.300
14 Polițist local M Asistent 1.600 2.100
15 Polițist local M Debutant 1.500 1.800
16 Referent M Superior 1.700 2.500
17 Referent M Principal 1.650 2.300
18 Referent M Asistent 1.600 2.100
19 Referent M Debutant 1.500 1.800

B – Personal contractual
Nr.
Crt. Denumirea funcției Studii

Gradul/
Treapta

profesională

Limita
minimă

(lei)

Limita
maximă

(lei)
1 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S IA* 2.600 4.600
2 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S I 2.000 2.600
3 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S II 1.600 2.400
4 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S Debutant 1.500 2.200
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5 Medic S Primar 3.000 5.100
6 Asistent medical comunitar PL Principal 1.800 2.500
7 Asistent medical comunitar PL Asistent 1.750 2.400
8 Asistent medical comunitar PL Debutant 1.700 2.300
9 Asistent medical comunitar, Mediator sanitar M Principal 1.650 2.200

10 Asistent medical comunitar, Mediator sanitar M Asistent 1.600 2.000
11 Asistent medical comunitar, Mediator sanitar M Debutant 1.500 1.900
12 Referent, Arhivar M IA* 1.700 2.500
13 Referent, Arhivar M I 1.600 2.300
14 Referent, Arhivar M II 1.500 2.100
15 Referent, Arhivar M Debutant 1.450 1.900
16 Bibliotecar M IA 1.700 2.500
17 Administrator M I 1.800 2.000
18 Administrator M II 1.600 1.800
19 Maistru M,G I 2.200 2.400
20 Maistru M,G II 2.000 2.200
21 Operator date M,G I 1.600 2.100
22 Operator date M,G II 1.500 2.000
23 Magaziner M,G I 1.600 1.800
24 Magaziner M,G debutant 1.500 1.600
25 Șofer M,G I 1.700 2.200
26 Șofer M,G II 1.600 2.100
27 Muncitor calificat M,G I 1.700 2.200
28 Muncitor calificat M,G II 1.600 2.100
29 Muncitor calificat M,G III 1.500 1.900
30 Muncitor calificat M,G IV 1.450 1.700
31 Paznic, Portar M,G - 1.450 1.700
32 Îngrijitor M,G I 1.500 1.800
33 Îngrijitor M,G debutant 1.450 1.700
34 Muncitor necalificat M,G I 1.500 1.800
35 Muncitor necalificat M,G II,fără spor 1.450 1.700
36 Asistent personal M,G - 1.450 1.801

NOTĂ: * Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului
studiilor, se utilizează şi pentru salarizarea funcţiei de consilier al primarului.

RESPONSABIL RESURSE UMANE,

ROŞCA STĂNEL GEORGE

DOMNULUI PRIMAR și CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI IANCA



P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.2

din 25 ianuarie 2018

pentru: modificarea art.8 din Hotărârea Consiliului Local nr.63/2017 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.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 ianuarie 2018;
Având în vedere:
►adresa nr.39677/14.12.2017 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila, prin care s-a

solicitat îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr.63/2017, în sensul modificării
suprafeței terenului aferent fostei stații de epurare a apelor uzate, care va fi preluat din administrarea
Companiei în administrarea Consiliul local al orașului Ianca, din 47.781 mp în 46.781 mp;

►dispoziţiile art.4 și art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr.48/2017 pentru însuşirea Inventarului
bunurilor care aparţin domeniul public 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;

►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, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum şi raportul
comisiei de specialitate nr.1 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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.-Articolul nr.8 din Hotărârea Consiliului Local nr.63/31.08.2017, 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, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.8.-Se aprobă preluarea din administrarea Operatorului - Compania de Utilități Publice
‹‹Dunărea›› Brăila în administrarea Delegatarului - Consiliul Local Ianca, a terenului intravilan în
suprafață de 46.781 mp, în valoare de 1.197.106,14 lei, aferent fostei Stații de epurare a apelor uzate
din orașul Ianca, completându-se corespunzător inventarul bunurilor din domeniul privat al orașului.”

Art.II.-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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Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: modificarea art.8 din Hotărârea Consiliului Local nr.63/2017
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:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.63/31.08.2017 s-a aprobat 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;

Printre altele, la art.8 din Hotărâre s-a aprobat preluarea din administrarea Operatorului -
Compania de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila în administrarea Delegatarului - Consiliul local al
orașului Ianca, a terenului intravilan aferent fostei Stații de epurare a apelor uzate din orașul Ianca,
precizându-se suprafața de 46.781 mp, cu o valoare de 1.197.106,14 lei;

Ulterior, Compania de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila, care a fost împuternicită să ducă la
îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.63/2017, a constatat o eroare de redactare în
privința suprafeței terenului aferent stației de epurare, în sensul că în loc de 46.781 mp s-a scris
47.781 mp, astfel că prin adresa nr.39677/14.12.2017 a solicitat îndreptarea acestei erori
materiale, fără a se modifica și valoarea de inventar actualizată a ternului.

După cum puteți constata, eroarea a fost produsă în actele Companiei de Utilități Publice, dar
faptul că ea a fost preluată identic și în Hotărârea Consiliului Local nr.63/2017, apare ca necesară
îndreptarea acesteia, motiv pentru care vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma
prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.3
din 25 ianuarie 2018

privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 25
ianuarie 2018;

Având în vedere :
►dispoziţiile art.30 alin.(1), art.32 alin.(3) şi art.33 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările
şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea protecției civile
nr.481/2004-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.2 din H.G.nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de asigurare cu
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

►dispoziţiile art.50 din Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în
situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.1184/2006;

►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.8, 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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă Planul de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2018, potrivit
Anexelor nr.1, 1A şi 1B   care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de
preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa 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

R O M Â N I A
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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: aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,
materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul
administrativ al oraşului Ianca în anul 2018.

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

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

În conformitate cu dispoziţiile art.2 din H.G.nr.1040/2006, Planul naţional de asigurare
cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă se
întocmește anual, fapt solicitat prin adresa nr.468857/01.02.2010 și de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă « Dunărea » al judeţului Brăila;

Temeiul legal al adoptării acestei hotărâri îl constituie: dispoziţiile art.30 alin.(1), art.32
alin.(3) şi art.33 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările
ulterioare; dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr.
481/2004 privind protecţia civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
dispoziţiile art.3 şi art.4 din H.G.nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de
asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
şi dispoziţiile art. 50 din Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în
situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.1184/2006;

Cu precizarea că fondurile prevăzute în acest Plan vor fi avute în vedere la
fundamentarea şi aprobarea bugetului local pe anul în curs, că vă rog să fiţi de acord cu
adoptarea acestei hotărâri în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
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.4
din 25 ianuarie 2018

privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 25
ianuarie 2018;

Având în vedere :
►dispoziţiile art.13 lit.a) şi art.14 lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr.481/2004 privind

protecţia civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.6 alin.(1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a

riscurilor, aprobată prin Ordinul M.A.I. nr.132/2007;
►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de

urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3
din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca,
aprobat prin H.C.L.nr.27/2010-cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit
raportului şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

(2).-Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca aprobat
prin H.C.L.nr.27/2010, actualizat cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aprobate
potrivit art.1, este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de
preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă.

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.(1) 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

R O M Â N I A
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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: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia
situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca.

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

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

Prin procesul verbal de control nr. 554650/22.12.2009 încheiat de Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă « Dunărea » al judeţului Brăila, s-a stabilit că  Planul de analiză şi acoperire a riscurilor
în oraşul Ianca trebuie actualizat anual sau ori de câte ori intervin modificări în structura
demografică, în infrastructură, în reţelele de utilităţi publice, etc.;

Potrivit dispoziţiilor art.13 lit.a) şi art.14 lit.a) din Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, primarul elaborează și Consiliul local aprobă
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o
reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite Inspectoratului în
raza căruia funcţionează;

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor este documentul care cuprinde riscurile potenţiale
dintr-o unitate administrativ-teritorială, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru
managementul riscurilor respective;

Toate modificările care survin pe teritoriul localităţii în decursul unui an în ceea ce priveşte
structura demografică, căile de transport, dezvoltarea economică, apariţia de noi activităţi
economice, infrastructura locală, reţele de utilităţi publice, locuri de adunare şi cazare a populaţiei
în situaţii de urgenţă, trebuie cuprinse în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, actualizarea lui
urmând a fi aprobată în anul următor;

Având în vedere că pe parcursul anului 2017 au apărut astfel de modificări, dar şi necesitatea
unor completări, aşa cum sunt prevăzute în raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă, se impune actualizarea Planului despre care am făcut vorbire;

Ca atare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.5

din 25 ianuarie 2018

privind: stabilirea limitelor salariilor brute de bază pentru funcțiile de execuție aferente
funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și din serviciile publice din subordine, precum și a indemnizației de ședință a
consilierilor locali, începând cu luna ianuarie 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
ianuarie 2018;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.I, pct.42 și 69, și art.III din O.U.G.nr.79/2017 pentru modificarea și

completarea prevederilor art.138 lit.a) și art.156 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
potrivit cărora contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări sociale de
sănătate sunt datorate în totalitate de salariat, începând cu luna ianuarie 2018;

►dispoziţiile art.11 alin.(1), (2) și (4) și art.40 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

►Organigrama și Statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului și din
serviciile publice din subordine, actualizate prin H.C.L.nr.66/31.08.2017;

►raportul responsabilului cu resurse umane privind ierarhia funcțiilor și limitele salariilor
de bază existente în vigoare la data de 31 decembrie 2017, stabilite prin H.C.L.nr.57/2017;

►referatul de aprobare al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3
din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) 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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Începând cu luna ianuarie 2018, limitele salariilor brute de bază pentru funcțiile
de execuție aferente funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului și din serviciile publice din subordine înființate de consiliul local, se
stabilesc potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Salariile lunare finale, cuprinzând salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile,  primele,
premiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei
categorii de personal din aparatul propriu, se stabilesc prin dispoziția primarului, între
limitele prevăzute în Anexă, cu respectarea prevederilor art.6, art.8, art.11 alin.(4) și art.25
alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
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Art.2.-(1) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere din cadrul aparatului de
specialitate al primarului și din serviciile publice din subordine înființate de consiliul local,
precum și pentru directorii instituțiilor publice cu personalitate juridică din subordinea
consiliului local, se stabilesc de către primar, în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi
impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate, cu
respectarea prevederilor art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În salariul de bază pentru funcţiile de conducere va fi inclusă gradaţia aferentă
tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.

Art.3.-(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, a
sporurilor, a creşterilor salariale, a premiilor şi a altor drepturi de natură salarială este de
competenţa primarului.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data
comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul primăriei,
urmând a fi soluționată de primar în termen de 30 de zile calendaristice.

(3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită se poate
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării
modului de soluţionare a contestaţiei.

Art.4.-(1) Până la data de 31 decembrie 2021, indemnizaţia consilierilor locali este de
5% din indemnizaţia lunară a primarului pentru participarea la ședințele consiliului local și
de 5% din indemnizaţia lunară a primarului pentru participarea la ședințele comisiei de
specialitate, indiferent de numărul ședințelor desfășurate într-o lună.

(2) În situația în care într-o lună sunt organizate mai multe ședințe ale consiliului local
și/sau ale comisiilor de specialitate, iar unii consilieri locali nu participă la toate ședințele
organizate în luna respectivă, indemnizația se va acorda proporțional cu numărul ședințelor
la care a participat.

Art.5.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea
Hotărârea Consiliului Local nr.57/27.07.2017 privind stabilirea limitelor salariilor de bază
pentru funcțiile de execuție aferente funcționarilor publici și personalului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordine, precum
și indemnizația de ședință a consilierilor locali, începând cu luna iulie 2017.

Art.6.-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: stabilirea limitelor salariilor brute de bază pentru funcțiile de
execuție aferente funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului și din serviciile publice din subordine, precum și a indemnizației de
ședință a consilierilor locali, începând cu luna ianuarie 2018.

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 baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a fost
adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.57/27.07.2017 prin care s-au stabilit limitele salariilor brute
de bază pentru funcțiile de execuție aferente funcționarilor publici și personalului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordine înființate de
consiliul local, precum și indemnizația de ședință a consilierilor locali, începând cu luna iulie 2017,
ținându-se cont atunci de salariile existente în plată la data de 30 iunie 2017.

Cunoașteți de acum că prin O.U.G.nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/
2015 privind Codul fiscal, începând cu luna ianuarie 2018 cotele contribuțiilor de asigurări sociale
și cotele contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate sunt datorate în totalitate de salariat, însă cu
obligația pentru angajator ca salariile nete ale angajaților să nu fie sub cele primite la data de 31
decembrie 2017, ceea ce înseamnă că salariile brute să fie crescute cu cel puțin 22,5% atât cât
reprezenta cotele totale datorate de angajator pentru fiecare salariat;

Dat fiind faptul că în unele situații creșterea cu 22,5% a salariilor brute nu asigura nivelul
salariilor nete existente în plată în luna decembrie 2017, am propus o creștere cu 25% a tuturor
salariilor brute astfel încât niciun salariu net de la 01.01.2018 să nu fie sub cel din 31.12.2017.

Având în vedere că prin majorarea cu 25% a salariilor brute se depășesc limitele stabilite prin
H.C.L.nr.57/27.07.2017, apare ca necesară și majorarea acestor limite, motiv pentru care vă rog să
fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



ANEXĂ la H.C.L.nr.5/25.01.2018

LIMITELE SALARIILOR DE BAZĂ
pentru funcțiile de execuție aferente funcționarilor publici și personalului contractual

din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordine,
începând cu luna ianuarie 2018

A - Funcții publice
Nr.
Crt. Denumirea funcției Studii Gradul

profesional
Limita

minimă
(lei)

Limita
maximă

(lei)
1 Auditor S Superior 5.625 6.375
2 Auditor S Principal 5.000 5.625
3 Auditor S Asistent 4.375 5.000
4 Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector S Superior 3.750 6.375
5 Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector S Principal 2.500 4.125
6 Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector S Asistent 2.250 3.875
7 Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector S Debutant 1.900 3.125
8 Polițist local S Superior 3.750 4.375
9 Polițist local S Principal 2.500 4.125

10 Polițist local S Asistent 2.000 3.875
11 Polițist local S Debutant 1.900 3.125
12 Polițist local M Superior 2.125 3.125
13 Polițist local M Principal 2.065 2.875
14 Polițist local M Asistent 2.000 2.625
15 Polițist local M Debutant 1.900 2.250
16 Referent M Superior 2.125 3.125
17 Referent M Principal 2.065 2.875
18 Referent M Asistent 2.000 2.625
19 Referent M Debutant 1.900 2.250

B – Personal contractual
Nr.
Crt. Denumirea funcției Studii

Gradul/
Treapta

profesională

Limita
minimă

(lei)

Limita
maximă

(lei)
1 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S IA* 3.250 5.750
2 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S I 2.500 3.250
3 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S II 2.000 3.000
4 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S Debutant 1.900 2.750
5 Medic S Primar 3.750 6.375
6 Asistent medical comunitar PL Principal 2.250 3.125
7 Asistent medical comunitar PL Asistent 2.190 3.000
8 Asistent medical comunitar PL Debutant 2.125 2.875
9 Asistent medical comunitar, Mediator sanitar M Principal 2.065 2.750

10 Asistent medical comunitar, Mediator sanitar M Asistent 2.000 2.500
11 Asistent medical comunitar, Mediator sanitar M Debutant 1.900 2.375
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12 Referent, Arhivar M IA* 2.125 3.125
13 Referent, Arhivar M I 2.000 2.875
14 Referent, Arhivar M II 1.875 2.625
15 Referent, Arhivar M Debutant 1.900 2.375
16 Bibliotecar M IA 2.125 3.125
17 Administrator M I 2.250 2.500
18 Administrator M II 2.000 2.250
19 Maistru M,G I 2.750 3.000
20 Maistru M,G II 2.500 2.750
21 Operator date M,G I 2.000 2.625
22 Operator date M,G II 1.900 2.500
23 Magaziner M,G I 2.000 2.250
24 Magaziner M,G debutant 1.900 2.000
25 Șofer M,G I 2.125 2.750
26 Șofer M,G II 2.000 2.625
27 Muncitor calificat M,G I 2.125 2.750
28 Muncitor calificat M,G II 2.000 2.625
29 Muncitor calificat M,G III 1.900 2.375
30 Muncitor calificat M,G IV 1.900 2.125
31 Paznic, Portar M,G - 1.900 2.125
32 Îngrijitor M,G I 1.900 2.250
33 Îngrijitor M,G debutant 1.900 2.125
34 Muncitor necalificat M,G I 1.900 2.250
35 Muncitor necalificat M,G II,fără spor 1.900 2.125
36 Asistent personal M,G - 1.900 2.250

NOTĂ: * Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului
studiilor, se utilizează şi pentru salarizarea funcţiei de consilier al primarului.

P R I M A R,

Fănel George CHIRIȚĂ



P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.6
din 25 ianuarie 2018

pentru: validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.1/03.01.2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 ianuarie 2018;
Având în vedere:
►Dispoziția nr.1/2017 privind stabilirea deficitului în secțiunea de dezvoltare, precum și utilizarea unei

sume din excedentul bugetului local al anului 2017 pentru acoperirea temporară a golului de casă la
secțiunea de funcționare, în vederea efectuării plății drepturilor de natură salarială nete aferente lunii
decembrie 2017;

►dispoziţiile art.55-alin.(1), art.58-alin.(1) lit.b) și art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile pct.5.13.3 lit.b) și pct.10.5.3 lit.b) din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul M.F.P.nr.3244/2017, modificat și completat prin Ordinul
M.F.P.nr.3315/2017;

►raportul șefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, privind
necesitatea utilizării sumei de 300.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2017 pentru acoperirea
temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare, în vederea efectuării plății drepturilor de natură
salarială nete aferente lunii decembrie 2017 ale personalului din aparatul de specialitate al primarului,
precum și pentru plata drepturilor salariale nete ale persoanelor cu handicap grav;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi 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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se validează modificările făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.1/03.01.2018, după
cum urmează:

a)-se stabilește deficitul secțiunii de dezvoltare pe anul 2017, după cum urmează:
-la sursa A, conform pct.5.13.3 lit.b) din Normele metodologice, suma de 2.390.797,55 lei;
-la sursa E, conform pct.10.5.3 lit.b) din Normele metodologice, suma de 162.689,99 lei;
b)-utilizarea sumei de 300.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2017, pentru acoperirea

temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare, în vederea efectuării plății drepturilor de natură
salarială nete aferente lunii decembrie 2017 ale personalului din aparatul de specialitate al primarului,
precum și pentru plata drepturilor salariale nete ale persoanelor cu handicap grav.

Art.2.-Pe măsura realizării/încasării veniturilor la secțiunea de funcționare a bugetului local pe anul în
curs, suma utilizată potrivit art.1 lit.b) va fi virată la fondul de dezvoltare.

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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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: validarea modificărilor făcute bugetului centralizat al orașului prin Dispoziția
primarului nr.1/03.01.2018.

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:

Potrivit prevederilor art.55 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, salariile la instituţiile publice se plătesc o dată pe lună pentru luna precedentă, iar
conform prevederilor art.58 (1) lit.b) din același act normativ, excedentul anual al bugetului local rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în
exerciţiul financiar următor şi se utilizează pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din
decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent.

Ținând cont de aceste prevederi legale, precum și de faptul că în primele zile ale acestui an încasările
realizate nu au fost suficiente pentru a asigura plata la timp a drepturilor de natură salarială aferente lunii
decembrie 2017, în baza prevederilor pct.5.13.3 lit.b) și pct.10.5.3 lit.b) din Normele metodologice privind
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul M.F.P.nr.3244/2017, modificat și
completat prin Ordinul M.F.P.nr.3315/2017, respectiv ale art.19 din Hotărârea Consiliului Local nr.19/
16.03.2017 prin care am fost împuternicit să operez modificări asupra bugetului local, am emis Dispoziția
nr.1/03.01.2018 pentru stabilirea deficitului în secțiunile de funcționare/dezvoltare, precum și utilizarea unei
sume din excedentul bugetului local din anul 2017 pentru acoperirea temporară a golului de casă, în
vederea efectuării plății drepturilor de natură salarială și a cotelor aferente lunii decembrie 2017, cu
obligația prezentării acesteia spre validare consiliului local.

Prin urmare, având în vedere motivațiile și fundamentările de mai sus, precum și dispoziţiile art.82 din
Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog să fiți de acord
cu adoptarea hotărârii de validare a acestor modificări.

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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