
D I S P O Z I Ţ I A Nr.484
din 19 iunie 2017

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 29 iunie 2017.

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 29 iunie 2017,
ora 1500, la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:

1.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de concesiune a terenurilor care au făcut
obiectul Contractelor nr.15616 A-B/15.08.2007;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren din domeniul public al orașului în

suprafață de 3.066 mp, precum și organizarea licitației publice pentru închirierea loturilor create în
scopul amplasării de garaje auto;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
3.-Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren din domeniul privat al orașului, care a făcut

obiectul Contractului de concesiune nr.149/13.08.2012, Societății Comerciale AMROMCO ENERGY
S.R.L. Ploieşti, pentru dezvoltarea obiectivului „Grup Bordei Verde Vest”, realizat pe raza satului Tîrlele
Filiu;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2017;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
5.-Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de întocmire a Registrului Agricol în anul 2017;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3
6.-Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Ianca;
-prezintă primarul orașului Ianca;
7.-Diverse.
Art.2.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe

ordinea de zi pe data de 27 iunie 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

R O M Â N I A
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA

P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
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P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.51
din 29 iunie 2017

privind: prelungirea termenului de concesiune a terenurilor care fac obiectul Contractelor nr.15616
A și nr.15616 B/15.08.2007.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iunie
2017;

Având în vedere:
►adresele nr.1402 și 1403/18.05.2017 a ENGIE România S.A.(fostă S.C. Distrigaz Sud S.A.),

prin care se solicită prelungirea termenului de concesiune a terenurilor care fac obiectul
Contractelor nr.15616 A și nr.15616 B/15.08.2007, pe durata de funcționare a Stațiilor de protecție
catodică a conductelor GN înființate pe aceste terenuri;

►dispoziţiile art.56 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G.nr.54/2006, privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG nr.168/2007, precum și
ale art.2 alin.(2) din Contractul-cadru de concesiune, prevăzut în Anexa nr.6 la Normele
metodologice;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) și
art.123 alin.(1) 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 prelungirea termenului de concesiune a terenului în suprafață de 1 mp. din
domeniul public al orașului, cu jumătate din perioada inițială prevăzută la art.2 din Contractul
15616 A/15.08.2007, respectiv până la data de 15 august 2022.

Art.2.-Se aprobă prelungirea termenului de concesiune a terenului în suprafață de 1 mp. din
domeniul public al orașului, cu jumătate din perioada inițială prevăzută la art.2 din Contractul
15616 B/15.08.2007, respectiv până la data de 15 august 2022.

Art.3.-Se împuternicește primarul orașului Ianca să semneze actele adiționale privind
modificarea art.2 alin.(1) din Contractele de concesiune nr.15616 A-B/15.08.2007.

Art.4.-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: prelungirea termenului de concesiune a terenurilor care fac
obiectul Contractelor nr.15616 A și nr.15616 B/15.08.2007.

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 Hotărârii Consiliului Local nr.63/26.07.2007 s-a încheiat Contractul de concesiune
nr.15616 A/15.08.2007 pentru un teren din domeniul privat al orașului în suprafață de 1 mp, pe o
perioadă de 10 ani, pe care concesionarul S.C. Distrigaz Sud S.A. (actuala ENGIE România S.A.)
a înființat Stația de protecție catodică a conductei GN din zona D.J. Ianca-Bordei Verde.

Tot așa, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.63/26.07.2007, s-a încheiat Contractul de
concesiune nr.15616 B/15.08.2007 pentru un teren din domeniul public al orașului în suprafață de
1 mp, pe o perioadă de 10 ani, pe care concesionarul S.C. Distrigaz Sud S.A. (actuala ENGIE
România S.A.) a înființat Stația de protecție catodică a conductei GN de pe strada Sărățeni, din
zona fostei Grădinițe nr.1.

Acum, pentru că în ambele cazuri contractele expiră la data de 15.08.2017, iar durata de
funcționare a acestor stații este de 15 ani, apare ca absolut necesară prelungirea termenului de
concesionare a acestor terenuri cu jumătate din perioada inițială, potrivit prevederilorart.56 din
Normele metodologice de aplicare a O.U.G.nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG nr.168/2007, precum și ale art.2 alin.(2) din
Contractul-cadru de concesiune, prevăzut în Anexa nr.6 la Normele metodologice.

Faţă de cele arătate, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.

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.52

din 29 iunie 2017

privind: aprobarea lotizării unui teren din domeniul public al orașului, precum și organizarea
licitației publice pentru închirierea loturilor create în scopul amplasării de garaje auto.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
iunie 2017;

Având în vedere:
►programele multianuale de amenajare a spațiilor verzi, a căilor de acces și a spațiilor

de joacă pentru copii în incinta blocurilor din orașul Ianca, care au determinat sau vor
determina ridicarea de pe aceste terenuri a construcțiilor provizorii cu destinația de garaje
auto, concomitent cu solicitările proprietarilor de autoturisme de a li se asigura soluții
alternative pentru amplasarea acestor garaje într-o zonă special amenajată;

►dispoziţiile art.1777 și următoarele din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009-
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile 463 alin.(2)
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pct.67 alin.(2) din Normele metodologice
aprobate prin H.G.nr.1/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru cu
planul de situație privind lotizarea terenului, caietul de sarcini și instrucțiunile pentru
ofertanți, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) 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 lotizarea terenului din domeniul public al orașului în suprafață totală de
3.066 mp, înscris în Cartea Funciară nr.75990, potrivit Planului de situație care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-(1) Se aprobă organizarea licitației publice pentru închirierea loturilor nr.1-61 în
scopul amplasării de garaje auto.

(2) Închirierea fiecărui lot se face pe o perioadă de un an, cu drept de prelungire anuală
a contractului de închiriere prin act adițional, pe aceeași perioadă, sub condiția achitării
chiriei și a taxei la termenele prevăzute la alin.(4).

(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este de 12 lei/mp/an, pentru fiecare lot.
Chiria rezultată în urma licitaţiei publice se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei, pe
baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila.
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(4) Chiria se plătește la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata impozitului pe
teren, iar taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni
din perioada de valabilitate a contractului.

(5) Pentru neplata în termen a chiriei şi a taxei pe teren se datorează majorări de
întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare.

(6) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia
prevăzută la pct.4.2 din Instrucţiunile de atribuire a contractului de închiriere. Taxa de
participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare este de 10% din valoarea
chiriei pe un an.

(7) Caietul de sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 2,
care fac parte integrantă prezenta hotărâre.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul, serviciul financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului
de specialitate al primarului.

Art.4.-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
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 lotizării unui teren din domeniul public al orașului,
precum și organizarea licitației publice pentru închirierea loturilor create în scopul amplasării de
garaje auto.

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:

Așa după cum știți, începând de anul trecut am demarat un program multianual de amenajare
a spațiilor verzi, a căilor de acces și a spațiilor de joacă pentru copii în incinta blocurilor din orașul
Ianca, care vor determina ridicarea de pe aceste terenuri a construcțiilor provizorii cu destinația de
garaje auto;

Anul acesta am început cu incinta blocurilor E.1-E.4, scop în care, vă amintiți, am cumpărat și
terenul de la familia Simion Titi în suprafață de 649 mp, având numărul cadastral 5073, înscris în
Cartea funciară a orașului Ianca nr.4271;

Așa cum era de așteptat, majoritatea cetățenilor din aceste blocuri au fost foarte mulțumiți și au
apreciat această acțiune, însă ne-am confruntat bineînțeles și cu nemulțumirea proprietarilor de
autoturisme care s-au văzut nevoiți să ridice garajele auto din acea zonă, solicitând soluții
alternative pentru amplasarea acestora într-o zonă special amenajată;

Noi am anticipat această situație și am pregătit o soluție alternativă în spatele clădirii care a
avut destinația de cantină a fostei fabrici de zahăr, unde există un teren liber din domeniul public al
orașului, pe care l-am lotizat și am creat posibilitatea amplasării unui număr însemnat de garaje,
atât de cetățenii din blocurile E.1-E.4, cât și de cei din blocurile C.1-C.6 și D.1-D.7, zone care vor
intra și ele în amenajare de anul următor;

Aşadar, odată cu aprobarea lotizării terenului, propunem și organizarea licitației publice pentru
închirierea acestor loturi, astfel încât să creăm posibilitatea solicitanților de a intra cât mai repede
în posesia terenurilor și amplasarea garajelor;

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

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ

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.53
din 29 iunie 2017

privind: închirierea unui teren din domeniul privat al orașului, care a făcut obiectul Contractului de concesiune
nr.149/13.08.2012, Societății Comerciale AMROMCO ENERGY S.R.L. Ploieşti, pentru dezvoltarea obiectivului „Grup
Bordei Verde Vest”, realizat pe raza satului Tîrlele Filiu.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iunie 2017;
Având în vedere:
►adresa nr.99A/27.04.2017 a Societăţii Comerciale AMROMCO ENERGY S.R.L. Ploieşti, titulară a acordului de

concesiune pentru perimetrele de dezvoltare şi exploatare petrolieră, aprobat la acea dată prin H.G.nr.223/1999, şi
unic operator în perimetrul „Bordei Verde Vest” potrivit art.3 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru
Resurse Minerale nr.191/31.08.2011, prin care se solicită modificarea Contractului de concesiune nr.149/13.08.2012
în contract de închiriere având ca obiect suprafața de 6000 mp teren din domeniul privat al oraşului pentru
dezvoltarea obiectivului  „Grup Bordei Verde Vest”, realizat pe raza satului Tîrlele Filiu;

►dispoziţiile art.6 lit.c) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
prevederile 463 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pct.67 alin.(2) din Normele metodologice
aprobate prin H.G.nr.1/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) și art.123 alin.(1) 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) Se aprobă închirierea suprafeţei de 6000 mp teren din domeniul privat al oraşului Societăţii Comerciale
AMROMCO ENERGY S.R.L. Ploieşti, care a făcut obiectul Contractului de concesiune nr.149/13.08.2012, pentru
dezvoltarea obiectivului  „Grup Bordei Verde Vest”, realizat pe raza satului Tîrlele Filiu. Cheltuielile ocazionate de
înscrierea în cartea funciară şi de scoatere temporară a terenului din circuitul agricol cad în sarcina concesionarului.

(2) Termenul de închiriere este de 10 ani de la data încheierii contractului, cu drept de prelungire în condiţiile
legii. Chiria terenului prevăzut la alin.(1) se menține la nivelul stabilit potrivit art.3 din Contractul nr.149/13.08.2012,
actualizată cu rata inflației la data prezentei hotărâri.

(3) Chiria se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de
Statistică Brăila şi se plăteşte  la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului pe teren. Taxa pe
teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

(4) Pentru neplata în termen a chiriei şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru
creanţele bugetare.

(5) La sfârşitul perioadei de închiriere, Societatea Comercială AMROMCO ENERGY S.R.L. Ploieşti se obligă să
aducă terenul la forma iniţială, pe cheltuiala sa.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de urbanism
şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi 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
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: închirierea unui teren din domeniul privat al orașului, care a
făcut obiectul Contractului de concesiune nr.149/13.08.2012, Societății Comerciale
AMROMCO ENERGY S.R.L. Ploieşti, pentru dezvoltarea obiectivului „Grup Bordei Verde
Vest”, realizat pe raza satului Tîrlele Filiu.

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

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

Prin adresa nr.99A/27.04.2017, Societatea Comercială AMROMCO ENERGY S.R.L. Ploieşti a
solicitat modificarea Contractului de concesiune nr.149/13.08.2012 în contract de închiriere având
ca obiect suprafața de 6000 mp teren din domeniul privat al oraşului, pe care a realizat obiectivul
„Grup Bordei Verde Vest” de pe raza satului Tîrlele Filiu.

Contractului de concesiune nr.149/13.08.2012 a fost încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local
nr.62/26.07.2012, Societatea Comercială AMROMCO ENERGY S.R.L. Ploieşti  fiind titulară a
acordului de concesiune pentru perimetrele de dezvoltare şi exploatare petrolieră, aprobat la acea
dată prin H.G.nr.223/1999, şi unic operator în perimetrul „Bordei Verde Vest” potrivit art.3 din
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.191/31.08.2011.

Potrivit art. 6-8 din Legea petrolului nr.238/2004, închirierea acestui teren se poate face direct
cu negocierea chiriei pentru folosirea terenului în cauză pe perioada derulării investiţiei, după care
terenul va fi predat consiliului local cu readucerea lui la forma iniţială, pe cheltuiala societăţii, cu
precizarea că perioada de închiriere va fi  atât cât este necesară exploatării obiectivului pentru
care  a fost solicitat terenul;

În cazul de față, propunerea este ca nivelul chiriei să se mențină la cel stabilit potrivit art.3 din
Contractul nr.149/13.08.2012, actualizată cu rata inflației la data prezentei hotărâri.

Având în vedere că solicitarea S.C.AMROMCO ENERGY S.R.L. Ploieşti se întemeiază pe
faptul că noul Cod Civil nu mai prevede concesionarea terenurilor din domeniul privat, ci doar a
celor din domeniul public,  vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.

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.54
din 29 iunie 2017

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

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iunie 2017;
Având în vedere:
►referatele unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a orașului

Ianca, prin care se solicită alocarea fondurilor necesare achiziționării cărților pentru premierea elevilor la
sfârșitul anului școlar curent, respectiv pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendii;

►adresa nr.74/25.05.2017 a Asociației cultural istorice „Muzeul” Ianca, prin care se solicită alocarea
unor fonduri suplimentare pentru dezvoltarea și funcționarea muzeului;

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

►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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

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 totală de 117.500 lei, din care
102.500 lei din capitolul 842A0303200130-transporturi și 15.000 lei din capitolul 662A50200130-sănătate;

b)-se majorează cheltuielile bugetului local pe anul în curs cu suma totală de 117.500 lei,  din care
63.500 lei pentru cheltuielile cu bunuri și servicii din învățământ în capitolul 65.2A.20, 9.000 lei pentru
acțiuni culturale muzeu în capitolul 672A50203030 și 45.000 lei pentru alte active fixe din sănătate în
capitolul 662A50710130.

(2) Repartizarea sumelor pe unitățile de învățământ preuniversitar de stat se va face după consultarea
directorilor și administratorilor financiari ai acestora.

Art.2.-(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.

(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.5.-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

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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



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: 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:

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a
orașului Ianca au solicitat alocarea unor fonduri suplimentare, care nu au fost avute în
vedere la fundamentarea bugetului centralizat al orașului pe anul în curs,  fonduri necesare
achiziționării cărților pentru premierea elevilor la sfârșitul anului școlar curent, respectiv
pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendii.

Apoi, prin adresa nr.74/25.05.2017, Asociația cultural istorice „Muzeul” Ianca a solicitat
la rându-i alocarea unor fonduri suplimentare de la bugetul local pentru dezvoltarea și
funcționarea muzeului, mai exact pentru promovarea unui proiect cultural intitulat „Uniforme
și însemne ale unităților militare brăilene în Marele Război 1916-1918. Ianca Eroica”.

În fine, prin raportul șefului serviciului financiar contabil s-a mai scos în evidență
necesitatea alocării sumei de 45.000 lei pentru sistemul de alarmare de la secția de spital
din oraș, sumă neavută nici ea în vedere la adoptarea bugetului local pe anul în curs.

Evident că neexistând surse suplimentare de creștere a veniturilor, pentru finanțarea
activităților de mai sus, a fost necesară reducerea cheltuielilor din alte capitole bugetare,
așa cum se arată în raportul șefului serviciului financiar contabil.

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 !

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.55
din 29 iunie 2017

privind: stabilirea modalității de întocmire a registrului agricol în anul 2017 la nivelul orașului Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iunie
2017;

Având în vedere:
►măsura nr.5 din Nota de constatare nr.16014/08.06.2017 privind legalitatea actelor

administrative, precum și modul de organizare a exercitării și punerea în aplicare în concret a
legilor și a altor acte normative la nivelul orașului Ianca, întocmită de reprezentanții Instituției
Prefectului Brăila, potrivit căreia până la data de 30 iunie 2017 trebuie adoptată hotărârea
consiliului local privind modalitatea de întocmire a registrului agricol în anul 2017, pe suport de
hârtie sau în format electronic;

►dispoziţiile art.1 alin.(6) din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol,
aprobată prin Legea nr.54/2017;

►referatul de aprobare al primarului și 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) În anul 2017, la nivelul orașului Ianca, registrul agricol se întocmește pentru toate
tipurile doar pe suport de hârtie.

(2)-Până la data de 30 noiembrie 2017 vor fi achiziționate programul informatic și
echipamentele aferente, astfel încât, începând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol să se
întocmească în format electronic.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și funcționarii
publici din cadrul compartimentului Registrul Agricol din aparatul 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 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
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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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: stabilirea modalității de întocmire a registrului agricol în anul 2017 la
nivelul orașului Ianca.

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 Legea nr.54/2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul
agricol, au fost aduse multe noutăți în privința completării registrului agricol, printre care și aceea
ca de la 1 ianuarie 2018 acesta să fie întocmit în format electronic.

Până atunci însă, potrivit art.I pct.3 din Legea nr.54/2017, Consiliul local, la propunerea
primarului, aprobă prin hotărâre modul de întocmire a registrului agricol în anul 2017, pe suport
hârtie sau în format electronic, potrivit capacităţii administrative de care dispune. De altfel și în
Nota de constatare nr.16014/08.06.2017 privind legalitatea actelor administrative, precum și modul
de organizare a exercitării și punerea în aplicare în concret a legilor și a altor acte normative la
nivelul orașului Ianca, întocmită de reprezentanții Instituției Prefectului Brăila, s-a stabilit ca măsură
adoptarea hotărârii consiliului local privind modalitatea de întocmire a registrului agricol în anul
2017, pe suport de hârtie sau în format electronic.

Vă mai amintiți că, în urma analizei stadiului de completare a registrului agricol în anul 2016,
prin Hotărârea Consiliului Local nr.72/24.11.2016 a fost aprobat un Plan de măsuri pentru
eficientizarea activităţii, printre care angajarea încă unui funcționar public (cu termen 31.12.2016) și
achiziționarea programului informatic cu echipamentele necesare implementării registrului agricol
în format electronic (cu termen 31.03.2017).

La concursul organizat anul trecut postul nu s-a ocupat pentru că niciun candidat nu a fost
declarat admis, concursul fiind reluat și postul a fost ocupat pe data de 31 mai 2017. Programul
informatic și echipamentele aferente nu au fost achiziționate pentru că la termenul stabilit în Planul
de măsuri de abia a fost aprobat bugetul pe acest an, iar procedurile privind achizițiile publice sunt
acum în derulare.

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

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R
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