
D I S P O Z I Ţ I A Nr.570
din 15 octombrie 2018

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 25 octombrie
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.215/2001- 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 octombrie
2018, ora 1500, la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:

1.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de concesiune a terenului care face
obiectul Contractului nr.51/03.11.2008, încheiat cu domnul Ciucă Costică pentru extinderea unui
spațiu comercial;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la data de 1

octombrie 2018 ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţie publică și solicitării emiterii
autorizației de construire, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele
Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
3.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
4.-Proiect de hotărâre privind actualizarea numărului burselor care se acordă din bugetul local

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca,
în anul 2018;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
5.-Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag al orașului Ianca;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3
6.-Diverse.
Art.2.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise

pe ordinea de zi pe data de 23 octombrie 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
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
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178



P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.74
din 25 octombrie 2018

privind: prelungirea termenului de concesiune a terenului care face obiectul Contractului nr.51/
03.11.2008, încheiat cu domnul Ciucă Costică pentru extinderea unui spațiu comercial.

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

Având în vedere:
►cererea nr.16330/12.06.2018 a domnului Ciucă Costică, prin care se solicită prelungirea

termenului de concesiune a terenului care face obiectul Contractului nr.51/03.11.2008, aferent
spațiului comercial extins potrivit obligațiilor contractuale, situat în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.173;

►dispoziţiile art.7 alin.(3) din O.U.G.nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, ale art.56 din Normele metodologice de
aplicare a Ordonanței, 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 10.80 mp.,
situat în intravilanul orașului Ianca, str.Sărățeni nr.173, cu jumătate din perioada inițială prevăzută la
art.2 alin.(1) din Contractul nr.51/03.11.2008 încheiat cu domnul Ciucă Costică pentru extinderea
unui spațiu comercial, respectiv până la data de 03 noiembrie 2023.

Art.2.-Se împuternicește primarul orașului Ianca să semneze actul adițional privind modificarea
art.2 alin.(1) din Contractul de concesiune nr.51/03.11.2008.

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.(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

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: prelungirea termenului de concesiune a terenului care face obiectul
Contractului nr.51/03.11.2008, încheiat cu domnul Ciucă Costică pentru extinderea unui
spațiu comercial.

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.70/02.10.2008 s-a încheiat Contractul de concesiune nr.51/
03.11.2008, pentru un teren în suprafață de 10,80 mp situat în situat în intravilanul orașului Ianca,
str.Sărățeni nr.173, pe o perioadă de 10 ani, pe care concesionarul Ciucă Costică a extins spațiul
comercial de la acea adresă.

Acum, pentru că acest contract expiră la data de 03.11.2018, iar concesionarul a solicitat la timp
prelungirea termenului de concesiune pentru a funcționa în continuare spațiul comercial potrivit
obligațiilor contractuale, pot fi aplicabile aici dispozițiile art.7 alin.(3) din O.U.G.nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007,
ale art.56 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței, 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, anume prelungirea termenului de concesiune cu jumătate din perioada inițială.

Dincolo de această prevedere legală, prelungirea termenului de concesiune este importantă și
pentru bugetul local atâta timp cât redevența și taxa pe teren sunt o sursă sigură de venit, iar
locul/locurile de muncă aferent/e acestui obiectiv se va/vor păstra în continuare, de unde iarăși se
încasează la bugetul local o parte din impozitul pe salarii.

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.75

din 25 octombrie 2018

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la data de 1 octombrie 2018 ca urmare a
finalizării procedurilor de achiziţie publică și solicitării emiterii autorizației de construire, pentru obiectivul
nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 octombrie 2018;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.e) din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de

Dezvoltare Locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, respectiv ale art.10 alin.(5) și (7) din Normele
metodologice privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P.
nr.1851/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;

►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.b) și c) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, cu Devizul General
actualizat, conform căruia s-au finalizat procedurile de achiziție publică și s-a solicitat emiterea autorizației
de construire, precum și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.d) şi alin.6 lit.a) pct.13, 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) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizați la data de 1 octombrie 2018 ca urmare a
finalizării procedurilor de achiziţie publică și solicitării emiterii autorizației de construire, pentru obiectivul
nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››,
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală-Etapa a II a, conform
Anexei - Deviz General care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul total al obiectivului este de 12.594.455,72 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (C+M
9.909.432,54 lei, fără T.V.A., după finalizarea procedurilor de achiziţie publică), din care suma de
12.188.494,72 lei de la bugetul de stat și suma de 405.961 lei de la bugetul local.

Art.2.-Se aprobă cofinanțarea obiectivului nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele
Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila›› cu suma de 405.961 lei din bugetul local, precum și a
celorlalte cheltuieli neeligibile care vor apărea pe parcursul derulării lucrărilor.

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.
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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 indicatorilor tehnico-economici, actualizați la data de 1 octombrie 2018
ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţie publică și solicitării emiterii autorizației de
construire, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și
Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››.

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 anul 2012 a început în orașul Ianca implementarea unui proiect ce viza reabilitarea infrastructurii de
drumuri, șosele, trotuare și spații verzi, intitulat ‹‹Modernizarea spaţiilor publice urbane şi modernizarea
spaţiilor verzi în U.A.T. Oraș Ianca››.

După finalizarea acestuia în anul 2014, orașul Ianca a mai implementat încă un proiect la finele anului
2016 ce a vizat dezvoltarea acestei infrastructuri și anume asfaltarea a două drumuri comunale, titlul
proiectului fiind ‹‹Modernizarea  infrastructurii  D.C. 35  Berlești-Perișoru și D.C. 36 Perișoru-Tîrlele Filiu››.

Pentru a finaliza această reabilitare a infrastructurii rutiere din orașul Ianca și satele aparținătoare, am
mai promovat un proiect în cadrul  Programului Național de Dezvoltare Locală aprobat prin O.U.G.nr.28/
2013-Etapa a II a, și anume ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi interioare în satele Berlești și Tîrlele Filiu››.
Pentru aceasta am întocmit documentația tehnico-economică, care a fost aprobată prin H.C.L.nr.73/2016,
potrivit căreia bugetul total al proiectului era de 15.525.008 lei-inclusiv TVA (11.994.584 lei C+M, fără
TVA), din care suma de 15.093.983 lei de la bugetul de stat și suma de 431.025 lei de la bugetul local.

După care, odată cu reducerea TVA de la 20% la 19% de la data de 1 ianuarie 2017, am actualizat și
am aprobat prin H.C.L.nr.2/19.01.2017 indicatorii tehnico economici ai acestui obiectiv, bugetul total al
proiectului fiind atunci de 15.397.098 lei, din care suma de 14.968.202 lei de la bugetul de stat și suma de
428.896 lei de la bugetul local (toate sumele incluzând TVA), în urma cărora s-a semnat Contractul de
finanțare nr.425/10714/ianuarie 2018 cu M.D.R.A.P.F.P.

Acum, după finalizarea procedurilor de achiziție publică, în urma cărora valoarea obiectivului a scăzut
din nou, trebuie iarăși aprobați indicatorii tehnico economici ai acestui obiectiv, așa cum prevede art.10
alin.(5) și (7) din Normele metodologice privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobate prin
Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu precizarea că noua valoare a proiectului este de 12.594.455,72 lei, inclusiv TVA (C+M =
9.909.432,54 lei, fără T.V.A., după finalizarea procedurilor de achiziţie publică), din care suma de
12.188.494,72 lei de la bugetul de stat și suma de 405.961 lei de la bugetul local, 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.76
din 25 octombrie 2018

privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 octombrie 2018;
Având în vedere:
►necesitatea alocării fondurilor pentru finalizarea obiectivelor de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor

D1-D7 din U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila›› și ‹‹Sistematizare zona blocurilor B3-B5 din U.A.T. Orașul
Ianca, județul Brăila››, în sensul achiziționării mobilierului urban pentru amenajarea unor spații de joacă
pentru copii și spații de agrement;

►adresa nr.7098/17.10.2018 a Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, prin care se
solicită redistribuirea unor cheltuieli din cadrul bugetului pentru reabilitarea termică a clădirii;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil cu soluția de redistribuire a
cheltuielilor conform necesității de rectificare a bugetului local, precum și raportul comisiei de specialitate
nr.2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), 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.-(1) Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.11/15.02.2018-cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:

a)-se diminuează cu suma de 60.000 lei cheltuielile din capitolul bugetar 672A0307710101, aferente
obiectivului de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII corp 1904 pentru
realizarea unui așezământ cultural în satul Plopu››, alocându-se aceeași sumă în capitolul bugetar
842A0303710101 pentru achiziționarea mobilierului urban în vederea amenajării spațiilor de joacă pentru
copii și a spațiilor de agrement în zona blocurilor D1-D7 și B3-B5.

b)-se diminuează cu suma de 10.950 lei cheltuielile aferente obiectivului de investiții ‹‹Reabilitare săli de
clasă Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› și se alocă aceeași sumă obiectivului nou de investiții
‹‹Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, în capitolul bugetar 650402710300.

(2) Programul principalelor lucrări publice si achiziții finanţate din fondul de dezvoltare a bugetului local
pe anul 2018-Anexa nr.3 la H.C.L.nr.11/15.02.2018, se completează cu obiectivele ‹‹Achiziționare mobilier
urban în vederea amenajării spațiilor de joacă pentru copii și a spațiilor de agrement în zona blocurilor D1-
D7 și B3-B5›› și ‹‹Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorul Liceului
Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, prin serviciile financiar-contabile din subordine, care vor opera modificările
în bugetele proprii potrivit prevederilor art.1.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului orașului.

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.
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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: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 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:

La această dată sunt în plină desfășurare, cu termen de finalizare până la data de 31 decembrie
2018, lucrările la obiectivele de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor D1-D7 din U.A.T. Orașul
Ianca, județul Brăila›› și ‹‹Sistematizare zona blocurilor B3-B5 din U.A.T. Orașul Ianca, județul
Brăila››;

La data aprobării bugetului local pe anul în curs, precum și la data aprobării indicatorilor tehnico-
economici pentru cele două obiective de investiții, nu s-a avut în vedere și posibilitatea amenajării
unor spații de joacă pentru copii și spații de agrement, astfel că nu s-au alocat nici fondurile financiare
necesare achiziționării mobilierului urban pentru acest spații;

Acum, având în vedere aprecierile cetățenilor din aceste blocuri față de modul cum s-a schimbat
radical și în bine incintele din zonă, prin ridicarea garajelor și a celorlalte construcții insalubre,
concomitent cu amenajarea spațiilor verzi și a căilor de acces, dar și solicitarea acestora de a
amenaja și spații de joacă pentru copii și spații de agrement, astfel încât urbanizarea să fie totală;

Pentru acestea există posibilitatea redistribuirii unor cheltuieli în cadrul bugetului local, în concret
luând sumele necesare de la obiectivului de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii
Școlii I-VIII corp 1904 pentru realizarea unui așezământ cultural în satul Plopu››, care nu mai pot fi
cheltuite până la finele anului bugetar și realocate pentru realizarea acestor spații de joacă;

În fine, prin adresa nr.7098/17.10.2018, Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca
a solicitat redistribuirea sumei de 10.950 lei, de la obiectivul de investiții ‹‹Reabilitare săli de clasă
Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, la obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitare termică clădire
Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››.

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

Vă mulțumesc !

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.77
din 25 octombrie 2018

privind: actualizarea numărului burselor care se acordă din bugetul local elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, în
anul 2018.

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

Având în vedere:
►dispoziţiile art.82 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, respectiv ale art.4,

art.19 și art.20 din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S.nr.5576/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;

►adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-
teritorială a oraşului Ianca privind necesitatea revizuirii numărului burselor care se acordă
elevilor din bugetul local, ca urmare a evoluției efectivelor de elevi, a rezultatelor la
învățământ, precum și a reorganizării rețelei școlare începând cu anul școlar 2018-2019;

►prevederile art.8-11 din H.C.L.nr.11/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe
anul în curs, cu alocarea sumelor pentru acordarea burselor şcolare în anul 2018;

►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a) și alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(2) lit.a) 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) Numărul burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca în anul 2018, aprobat
prin H.C.L.nr.38/26.04.2018, se actualizează după cum urmează:

Unitatea de învăţământ
Burse sociale Burse de

studiu
Burse de

merit
Burse de

performanţă
Nr. Cuantum

(lei)
Nr. Cuantum

(lei)
Nr. Cuantum

(lei)
Nr. Cuantum

(lei)
Liceul Teoretic

„C-tin Angelescu” Ianca 184 30 16 40 49 50 - -

Liceul Tehnologic
„Nicolae Oncescu” Ianca 35 30 - - 50 50 - -

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA
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(2) Stabilirea beneficiarilor se face pe baza Criteriilor generale aprobate prin Ordinul
M.E.C.T.S.nr.5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe baza
criteriilor specifice aprobate de consiliile de administrație ale unităților de învăţământ
preuniversitar de stat.

(3) Bursele de studiu, de merit și de performanţă se acordă pe perioada cursurilor şcolare,
inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare
a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice, cu încadrarea în sumele alocate din
bugetul local și în limita maximă a cuantumului fiecărei burse, stabilite potrivit alin.(1) .

(4) Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, conform art.19
din Criteriile generale aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S.nr.5576/2011.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi managerii
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a orașului
Ianca.

Art.3.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Local nr.38/26.04.2018 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor care
se acordă din bugetul local elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca, în anul 2018.

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.(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
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: actualizarea numărului burselor care se acordă din bugetul local elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, în anul 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 dispoziţiilor art.82 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, elevii de la cursurile
cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanţă, burse de
merit, burse de studiu şi de burse sociale, iar conform prevederilor art.82 alin.(2) din aceeaşi lege,
respectiv ale art.4 și art.20 din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S.nr.5576/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, cuantumul unei burse şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului
local, iar beneficiarii burselor se stabilesc pe baza criteriilor specifice aprobate de consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

Pentru anul în curs, cuantumul și numărul burselor s-au aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.38/26.04.2018, prevăzându-se totodată și posibilitatea revizuirii lor la începutul noului an școlar
în funcție evoluția efectivelor de elevi, a rezultatelor la învățământ, sau a situației economico-
financiare a părinților copiilor beneficiari de burse sociale, însă cu încadrarea în sumele alocate cu
această destinație în bugetul local potrivit prevederilor art.8-11 din Hotărârea Consiliului Local nr.11/
15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs;

Peste toate acestea s-a mai adăugat și reorganizarea rețelei școlare începând cu anul de
învățământ 2018-2019, dată de la care Școala Gimnazială Plopu nu a mai avut personalitate juridică
și a trecut în structura Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, astfel că și din această cauză
apare ca necesară revizuirea numărului burselor care se acordă elevilor din bugetul local;

Având în vedere propunerile unităţilor de învăţământ cu numărul actualizat al burselor pentru
anul 2018, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea prezentei hotărâri 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.78
din 25 octombrie 2018

privind: aprobarea proiectului de steag al orașului Ianca, județul Brăila.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 octombrie 2018;
►Având în vedere:
►dispozițiile art.1 alin.(2), art.2 alin.(4), art.3 alin.(2) și art.4 din Legea Nr.141/2015 privind arborarea şi

folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii;
►Hotărârea Guvernului României Nr.980/2014 privind aprobarea stemei orașului Ianca, județul Brăila,

publicată în Monitorul Oficial al României-Partea I, Nr.838/18 noiembrie 2014;
►procesul verbal nr.19604/12.09.2018, potrivit căruia s-au îndeplinit procedurile dezbaterii publice şi

consultării locuitorilor orașului Ianca și ai satelor aparținătoare în vederea stabilirii proiectului de steag;
►referatul de aprobare al primarului şi raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul

consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) şi alin.(9), coroborate cu prevederile 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) Se aprobă proiectul de steag al oraşului Ianca, judeţul Brăila, prevăzut în anexa nr.1.
(2) Descrierea şi semnificațiile elementelor însumate ale proiectului de steag al oraşului Ianca, judeţul

Brăila, sunt prevăzute în anexa nr.2.
Art.2.-(1) Steagul oraşului Ianca se arborează numai la sediul Primăriei și Consiliului Local, precum şi la

sediile instituţiilor/serviciilor publice de interes local, la intrarea principală, deasupra acesteia, şi numai
împreună cu drapelul României şi drapelul Uniunii Europene.

(2) Steagul orașului Ianca poate fi folosit şi cu prilejul unor manifestări de interes local, precum şi în cadrul
acţiunilor protocolare sau festive, în condiţiile legii.

(3) Drapelele şi steagul prevăzute la alin.(1) vor încadra stema României şi stema orașului Ianca. În toate
cazurile, stema României va fi așezată în stânga stemei orașului Ianca, privind stemele din faţă.

(4) Drapelele şi steagul vor fi aşezate conform alin.(3), în următoarea ordine: drapelul României, drapelul
Uniunii Europene şi steagul orașului Ianca.

(5) Steagul orașului Ianca, drapelul României şi drapelul Uniunii Europene sunt arborate în bernă în zilele
de doliu naţional, stabilite de Guvern.

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi comunicată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi
publicată pe pagina proprie de internet, prin grija secretarului orașului.

Art.6.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Nr.65/2013
privind aprobarea modelului de drapel al oraşului Ianca, judeţul Brăila.

Art.7.-Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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
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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 proiectului de steag al orașului Ianca, județul Brăila.

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.62/26.09.2013 a fost însuşită varianta finală a stemei oraşului
Ianca, aprobată ulterior prin Hotărârea Guvernului României nr.980/2014 și publicată în Monitorul
Oficial al României-Partea I, Nr.838/18 noiembrie 2014;

Cu acea ocazie, în urma dezbaterilor publice și a consultării locuitorilor, am stabilit trei culori
semnificative pentru oraşul nostru: albastru, galben şi verde, care simbolizează perfect istoria şi
tradiţiile locale. Așadar, stema a devenit unul din semnele heraldice importante/deosebite pe care le
poate avea o localitate, iar alături de aceasta vine steagul şi, în mod simbolic, cheia oraşului;

După aceea, având ca bază stema orașului, prin Hotărârea Consiliului Local Nr.65/31.10.2013
am aprobat modelul de drapel al oraşului Ianca, la acea dată nefiind un act normativ care să
reglementeze procedurile de aprobare a drapelului, așa cum a fost în cazul stemei;

Ulterior însă, prin Legea nr.141/2015 s-a reglementat arborarea şi folosirea de către unităţile
administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, noțiunea de steag înlocuind-o pe cea de drapel utilizată
doar pentru drapelele statelor/țărilor și organismelor europene și internaționale;

Acum, fiind acest act normativ în vigoare, va trebui să reluăm procedurile de aprobare a steagului
propriu, primul pas fiind cel de astăzi, respectiv de aprobare a proiectului de steag, după care
urmează celelalte avize prevăzute de lege, totul finalizându-se cu aprobarea prin Hotărâre de Guvern
a modelului final de steag al orașului nostru;

După cum puteți constata, am păstrat întocmai forma, culorile, descrierile și semnificațiile
steagului stabilite în urma dezbaterilor publice și a consultării locuitorilor, aprobate apoi prin Hotărârea
Consiliului Local Nr.65/31.10.2013, astfel că, având în vedere importanța demersului făcut, vă rog să
fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.

Vă mulțumesc !

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





Anexa nr.2 la H.C.L. nr.78/25.10.2018

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE ELEMENTELOR ÎNSUMATE
ALE STEAGULUI ORAŞULUI IANCA, DIN JUDEŢUL BRĂILA

Descrierea heraldică  a steagului:

Steagul oraşului Ianca - reprezintă o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și
lungimea steagului de 2/3, format din trei fâșii dispuse vertical în următoarea succesiune a culorilor,
de la hampă: albastru, galben, verde.

În centru, pe fâşia de culoare galbenă, este imprimată stema oraşului Ianca, în partea de sus
este inscripționat  statutul localității ‹‹ORAŞUL›› iar jos denumirea ‹‹IANCA›› cu litere roşii.

Steagul se fixează pe hampă, în partea stângă, pe lăţime.

Semnificațiile elementelor însumate şi a culorilor:

Descrierea stemei
Stema oraşului Ianca se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în

furcă răsturnată.
În dreapta, în câmp verde, se află un mănunchi compus din trei spice de grâu, alternând cu

trei ştiuleţi de porumb, sub formă de evantai, deasupra cărora, pe mijloc, se înalţă floarea-soarelui,
totul de aur.

În stânga, în câmp auriu, se află o sondă de extracţie albastră.
În partea inferioară, în câmp argintiu, vârful scutului ondulat este albastru.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţiile elementelor însumate
Spicele de grâu, ştiuleţii de porumb şi floarea-soarelui simbolizează una dintre ocupaţiile de

bază ale locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică cele şapte localităţi componente ale oraşului.
Sonda face referire la o altă ocupaţie importantă a locuitorilor, extracţia de petrol şi gaze.
Vârful scutului ondulat reprezintă cele două lacuri din localitate, Ianca şi Plopu.
Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.
Culoarea albastră - este simbol al fidelității şi perseverenței, a cerului, a lumii spirituale.
Culoarea galbenă (sau aur)-semnifică inteligenţă, prestigiu, virtute, forţă, bogăţie. Reprezintă

şi holdele aurii de grâu din timpul verii.
Culoarea verde - simbolizează onoare, raţiune, tinereţe, prospeţime, regenerare, libertate şi

sănătate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

……………………………. Alexandru STERIAN
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