ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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

D I S P O Z I Ţ I A Nr.132
din 15 martie 2021
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 25 martie 2021.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu:
►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/17.12.2020;
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 25 martie 2021-ora
care se va organiza la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali, cu portul obligatoriu al
măștii sanitare de protecție și cu păstrarea distanței sociale la intrarea și ocuparea locurilor în sală, având
următorul proiect al ordinii de zi:
1500,

1.-Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.3;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului de lucrări pentru împădurirea unei suprafețe de 2,10
ha teren din fondul forestier aflat aparținând domeniului public al orașului administrat de consiliul local;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar contabil;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanţării pentru programe
sportive din fonduri publice în perioada 2021-2024;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1, 2 și 3; raport: serviciul financiar contabil;
4.-Raport privind starea economică, socială și de mediu a orașului lanca în anul 2020;
-prezintă: Primarul Orașului Ianca;
5.-Diverse
Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele de specialitate și celelalte
materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin aplicația
https://web.whatsapp.com.
Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor
de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 22.03.2021, ora 1600.
Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de hotărâri
înscrise pe ordinea de zi, până la data de 23 martie 2021-ora 1600.
Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali şi publicată pe pagina proprie de
internet, la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
PRIMAR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

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

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.23
din 25 martie 2021
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna
martie 2021.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
martie 2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, potrivit
cărora președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică;
►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3
din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local Viorel CIUCAȘU este ales președinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna martie 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

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
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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 martie 2021.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avize și consiliului local
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Potrivit prevederilor art.123 din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, după declararea ca legal constituit consiliul local alege dintre membrii
săi un preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului
şi semnează hotărârile adoptate de acesta;
La prima ședință de lucru de după constituire am prezentat pe larg modalitatea de alegere și
schimbare din funcţie a președintelui de şedinţă, precum și atribuţiile principale ale acestuia;
De asemenea, potrivit art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, s-a stabilit ca
președintele de ședință să se aleagă lunar, în ordine alfabetică.
Așadar, pentru respectarea celor două principii (alegerea lunară și alegerea în ordinea
alfabetică), urmează ca domnul consilier Viorel CIUCAȘU să fie ales președinte de ședință
pentru luna martie 2021.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
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P RFOND
OIEC
T
COMISIA LOCALĂ DE
FUNCIAR
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.24
din 25 martie 2021
privind: aprobarea împăduririi unei suprafețe de 2,10 ha teren din fondul forestier
aparținând domeniului public
al orașului ORAŞULUI
Ianca administrat
de consiliul local, precum și a
PRIMĂRIA
IANCA
devizului estimativ de lucrări aferent.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
25 martie 2021;
Având în vedere:
►adresa nr.1373/03.03.2021 a Ocolului Silvic Ianca, prin care s-a transmis spre
aprobare devizul estimativ de lucrări pentru împădurirea suprafeței de 2,10 ha teren din
fondul forestier aparținând domeniului public al orașului Ianca administrat de consiliul
local, respectiv din u.a.50E-Rubla care a fost exploatată prin tăieri rase de substituire în
anul 2019;
►prevederile Contractului de administrare nr.2620/1/08.05.2017 și a legislației în
domeniu, potrivit cărora Ocolul Silvic Ianca este împuternicit să efectueze lucrările de
întreținere, pază și administrare a pădurilor aflate în proprietatea orașului Ianca, conform
amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-2024, inclusiv operațiunile de
regenerare/împădurire a suprafețelor defrișate din fondul forestier;
►dispoziţiile art.10, art.12 şi art.17 alin.(2) lit.c) din Legea nr.46/2008 privind Codul
silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora proprietarii de
păduri au obligația să realizeze lucrările de regenerare a pădurii și de îngrijire a arboretului
cu ocoale silvice sau cu persoane juridice atestate în condițiile legii;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar-contabil, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate 2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și c) și alin.(4) lit.d),
art.139 alin.(3) lit.a) și g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă împădurirea suprafeței de 2,10 ha din fondul forestier aparținând
domeniului public al orașului administrat de consiliul local, respectiv din u.a.50E-Rubla
care a fost exploatată prin tăieri rase de substituire în anul 2019.
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Art.2.-(1) Se aprobă Devizul de lucrări nr.1371/03.03.2021 pentru împădurirea
suprafeței de 2,10 ha, în limita sumei de 30.847,18 lei-fără taxa pe valoarea adăugată,
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Lucrările de împădurire a suprafeței prevăzute la art.1 vor fi efectuate de către
Ocolul Silvic Ianca, în conformitate cu prevederile Contractului de administrare a fondului
forestier al orașului Ianca nr.2620/1/08.05.2017, iar finanțarea cheltuielilor se asigură din
fondul de conservare și regenerare a pădurilor aflat la dispoziția prestatorului de servicii.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului
Ianca, prin serviciile de specialitate din subordine.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului
general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L.Nr.24/25.03.2021
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REFERAT
DE APROBARE
COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: aprobarea împăduririi unei suprafețe de 2,10 ha teren din fondul forestier aparținând
domeniului public al orașului Ianca administrat de consiliul local, precum și a devizului estimativ de
lucrări aferent.

PRIMĂRIA ORAŞULUI 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:
Pentru consilierii locali care se află la primul mandat, trebuie să informez că, în urma unui lung proces
de judecată cu Direcţia Silvică Brăila din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, am reprimit în
proprietate suprafața totală de 121,65 ha teren cu vegetație forestieră, pe care am deținut-o în anul 1949 pe
raza U.A.T. Ianca;
Pentru că vechile amplasamente ale pădurilor au fost redate circuitului agricol în perioada
cooperativizării, reconstituirea dreptului de proprietate s-a făcut în felul următor:
-suprafaţa de 21,4703 ha pe raza oraşului Ianca, în zona podului rutier, pentru care s-a emis Titlul de
proprietate nr.13121/20.11.2012;
-suprafaţa de 88,0308 ha pe raza oraşului Însurăţei, zona Rubla, pentru care s-a emis Titlul de proprietate
nr.13122/20.11.2012;
-suprafaţa de 12,1489 ha pe raza comunei Mircea Vodă-satul Dedulești, zona râului Buzău, pentru care
s-a emis Titlul de proprietate nr.13123/20.11.2012;
Ulterior, prin H.C.L.nr.99/28.12.2012, întreaga suprafață a fost trecută în domeniul public al orașului și în
administrarea consiliului local, iar primarul fost împuternicit să încheie cu Direcţia Silvică Brăila-Ocolul Silvic
Ianca, administratorul pădurilor proprietate publică a statului din această zonă a judeţului Brăila, sau cu un
ocol silvic privat, contractele de prestări servicii silvice pentru asigurarea pazei şi integrităţii fondului forestier,
realizarea lucrărilor de regenerare a pădurii, realizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretului,
realizarea lucrărilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor, respectarea
măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, menţinerea în stare corespunzătoare a semnelor de hotar şi
a limitelor amenajistice, precum și pentru evaluarea masei lemnoase si autorizarea acesteia spre exploatare;
În fine, în conformitate cu prevederile Legii nr.46/2008 privind Codul silvic, în anul 2015 am întocmit și
aprobat Amenajamentul silvic al fondului forestier al orașului Ianca pentru perioada 2015-2024, în care sunt
cuprinse toate lucrările care trebuie executate în cei 10 ani pentru întreținerea și exploatarea acestor păduri;
Pe aceste motivații și obligații a venit și solicitarea Ocolului Silvic Ianca, explicate de altfel suplimentar și
prin adresa nr.1772/17.03.2021, astfel că vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
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P RFOND
OIEC
T
COMISIA LOCALĂ DE
FUNCIAR
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.25
din 25 martie 2021
privind: aprobarea Regulamentului de acordare a finanţării programelor sportive din fonduri

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
publice, în perioada 2021-2024.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
martie 2021;
Având în vedere:
►considerentele și dispozițiile art.18^1 din O.U.G.nr.38/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei fizice și sportului nr.69/2000, potrivit cărora finanțarea sportului
a devenit o prioritate națională și că autoritățile administrației publice locale pot aloca la rândul
lor sume din bugetul aprobat anual, pentru finanțarea activităților sportive pe plan local;
►dispoziţiile art.67^1 alin.(3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora condiţiile, criteriile şi procedura, precum
şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanți la
activităţile sportive, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local;
►dispoziţiile art.2 alin.(2) din Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr.664/2018
privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora finanţarea programelor sportive se acordă în baza unei
proceduri aprobate prin hotărâre a autorităţii deliberative;
►confirmarea Consiliului Concurenței, transmisă prin adresa nr.10600/17.08.2017,
potrivit căreia măsura de sprijin privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial, club
sportiv de drept privat deţinător al certificatului de identitate sportivă, nu reprezintă ajutor de
stat așa cum este prevăzut la art.107 alin.(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene;
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►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.f), art.139
alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Regulamentul de acordare a finanţării programelor/proiectelor
sportive din fonduri publice, în perioada 2021-2024, potrivit anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(2) Finanţarea programelor/proiectelor sportive din fonduri publice, în perioada 20212024, se va asigura în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetele anuale ale
orașului Ianca.
Art.2.-(1) Analiza propunerilor de proiecte este efectuată de către o comisie de evaluare,
formată din doi consilieri locali și trei reprezentanți ai primarului care pot fi specialiști din
aparatul propriu sau din structurile sportive județene, desemnați prin dispoziție.
(2) Consilierii locali…………………………………se desemnează să facă parte din
comisia de evaluare propunerilor de proiecte.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului
general.
Art.4.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea
Regulamentul de acordare a finanţării pentru programe sportive din fonduri publice, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local nr.34/25.04.2019.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.25/25.03.2021
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Regulamentului de acordare a finanţării pentru
programe sportive din fonduri publice, în perioada 2021-2024.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiilor de specialitate să
avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
În anul 2017 vă informam că statul român a stabilit, în sfârșit, că finanțarea sportului a
devenit o prioritate națională și că autoritățile administrației publice locale pot aloca la rândul
lor sume din bugetele anuale pentru finanțarea activităților sportive pe plan local, așa cum
rezulta din considerentele și dispozițiile art.181 din O.U.G. Nr.38/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei fizice și sportului nr.69/2000;
Ulterior, prin Legea nr.90/2018 pentru aprobarea O.U.G. Nr.38/2017, a fost eliminat și
pragul de 5% stabilit inițial, astfel că finanțarea poate fi făcută doar sub condiția ca ea să nu
fie susceptibilă de ajutor de stat, confirmare pe care am primit-o la timpul respectiv de la
Consiliului Concurenței prin adresa nr.10600/ 17.08.2017, atunci când am adoptat Hotărârea
Consiliului Local nr.65/2017 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial, club
sportiv de drept privat deţinător al certificatului de identitate sportivă, potrivit căreia măsura
de sprijin pentru acest club nu reprezintă ajutor de stat, așa cum este prevăzut la art.107
alin.(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

În fine, legislația finanțării în domeniu a fost completată/întregită de Ordinul Ministrului
Tineretului şi Sportului nr.664/2018, modificat şi completat prin Ordinul nr.321/2019, prin care
s-au aprobat scopul şi obiectivele programelor sportive de utilitate publică, principiile şi
criteriile întocmirii metodologiei/ regulamentului de finanţare, precum şi condiţiile de acces la
fondurile publice pentru finanţarea proiectelor şi programelor sportive, pe care le-am preluat
și am elaborat Regulamentul propriu de finanțare;
Având în vedere aceste motivații, care practic vizează în mare parte finanțarea echipelor
de fotbal din orașul Ianca și satul Plopu pentru participarea acestora în Liga a 3-a din
Campionatul național de fotbal, respectiv în Liga a 4-a din Campionatul județean de fotbal, în
Cupa României și în alte competiții oficiale ori amicale organizate de Federația Română de
Fotbal sau Asociația Județeană de Fotbal Brăila;
Vă rog să fiţi de acord cu adoptarea prezentei hotărâri în forma propusă și cu desemnarea
a doi consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare a proiectelor/programelor
sportive care se vor solicita a fi finanțate, în limita sumelor alocate anual cu această destinație
în bugetul local.

Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

