
D I S P O Z I Ţ I A Nr.397
din 14 septembrie 2020

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 24 septembrie
2020.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu:
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►prevederile art.34 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al

Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Nr.54/31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 24
septembrie 2020-ora 1500, 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:

1.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice pentru concesionarea unui teren din
domeniul privat administrat de consiliul local, în vederea înființării unui atelier auto;

- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.1; - raport: serviciul de urbanism și cadastru;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și

performanță II” al Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului
de performanţă››;

- iniţiator: primar;-avize: comisiile de specialitate nr.2 și 3;- raport: serviciul financiar-contabil;
3.-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 pe data de 22.09.2020, ora 1200.

Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza și desfășura ședințele pentru avizarea
proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, pe data de 22 septembrie 2020-ora 1500 la sediul
Consiliului Local.

Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet-la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.

P R I M A R CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR  GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
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P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A Nr.71
din 24 septembrie 2020

privind: organizarea licitației publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat
administrat de consiliul local, în vederea înființării unui parc/atelier auto.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24
septembrie 2020;

Având în vedere:
►cererea nr.17480/11.09.2020 a domnului Guțu Milea, în calitate de administrator al

S.C.Gutpinika S.R.L.-cu sediul în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.155, prin care s-a solicitat
concesionarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, în vederea înființării
unui parc/atelier auto;

►disponibilitatea unui astfel de teren adecvat construirii de obiective economice, situat în
orașul Ianca, str.Viilor-cvartal 27, cu numărul cadastral 75977, înscris în Cartea Funciară
nr.75977 cu suprafața de 3.861 mp, aparținând domeniului privat al orașului administrat de
consiliul local, provenit din dezlipirea suprafeței de 7.721 mp potrivit H.C.L. nr.44/2017;

►dispoziţiile art.354 alin.(2), art.355 și art.362 alin.(2) și (3) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art.302-314 și art.316-331 din
același act normativ, coroborate cu prevederile art.17 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

►documentația-cadru pentru închirierea sau concesionarea unor terenuri din domeniul
public sau privat al orașului administrat de consiliul local, în vederea amplasării de construcții
provizorii, construirii de locuinţe sau de alte obiective pentru dezvoltarea unor activități
economice, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism din cadrul aparatului
de specialitate al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local;
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În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139
alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă organizarea licitației publice pentru concesionarea terenului în suprafață
de 3.861 mp din domeniului privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Viilor-
cvartal 27, cu numărul cadastral 75977, înscris în Cartea Funciară nr.75977, în vederea înființării
unui parc/atelier auto.

(2) Organizarea și desfășurarea licitației publice se realizează în conformitate cu
documentația-cadru și cu prețurile aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020.

Art.2.-(1) În vederea completării documentației de concesionare a terenului prevăzut la art.1,
se va solicita avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale şi al Statului Major General (ANRSPS) privind încadrarea obiectului concesiunii în
infrastructura sistemului naţional de apărare,

(2) Eventualele sarcini stabilite în avizul ANRSPS vor fi înscrise în instrucțiunile pentru
ofertanți și în caietul de sarcini, dacă avizul va fi obținut anterior organizării licitației publice, sau
ca anexă la contractul de concesiune dacă avizul va fi obținut ulterior încheierii contractului.
Autorizația de construire se va emite ulterior obținerii avizului.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului, care se împuternicește să semneze contractul de concesionare a terenului în formă
autentică.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților și persoanelor interesate 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, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

INIȚIAT DE PRIMAR,                                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ                                                               Alexandru STERIAN
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: organizarea licitației publice pentru concesionarea unui teren
din domeniul privat administrat de consiliul local, în vederea înființării unui parc/atelier auto..

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 cererea nr.17480/11.09.2020, domnul Guțu Milea, în calitate de administrator al
S.C.Gutpinika S.R.L.-cu sediul în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.155, a solicitat concesionarea unui
teren din domeniul privat administrat de consiliul local, în vederea înființării unui parc/atelier auto;

În concret, petentul a avut în vedere un teren adecvat construirii de obiective economice, situat
în orașul Ianca, str.Viilor-cvartal 27 (incinta fostei CAP Ianca), având numărul cadastral 75977,
înscris în Cartea Funciară nr.75977 cu suprafața de 3.861 mp, aparținând domeniului privat al
orașului administrat de consiliul local, rezultat din dezlipirea suprafeței de 7.721 mp potrivit H.C.L.
nr.44/2017;

Practic, cele trei loturi înființate prin dezlipirea suprafeței de 7.721 mp, au mai fost scoase la
licitație în baza H.C.L. nr.44/2017, însă pentru închiriere, ori potrivit ultimelor modificări și completări
aduse Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, nu se mai poate
construi pe terenuri închiriate. De aici și necesitatea adoptării unei noi hotărâri pentru aprobarea
concesionării celor două loturi rămase disponibile din cele trei rezultate din dezlipire.

În fine, vă mai amintiți că prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020 am aprobat
documentația-cadru și prețurile minime pentru închirierea sau concesionarea de terenuri din
domeniul public sau privat al orașului administrat de consiliul local, în vederea amplasării de
construcții provizorii, construirii de locuinţe sau de alte obiective pentru dezvoltarea unor activități
economice, astfel că nu mai rămâne decât obținerea avizului obligatoriu al Administraţiei Naţionale
a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea sau nu a
obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, aviz care poate fi obținut fie
anterior organizării licitației, fie ulterior acesteia dar înaintea emiterii autorizației de construire.

Având în vedere aceste motivații, vă rog să fiți 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
JUDEŢUL   BRĂILA

ORAŞUL IANCA
P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA
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P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.72
din 24 septembrie 2020

privind: aprobarea finanțării proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță II” al
Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de
performanţă››;

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24
septembrie 2020;

Având în vedere:
►Raportul nr.17374/08.09.2020 al comisiei pentru selectarea proiectelor sportive în

vederea atribuirii contractelor de finanţare în anul 2020, potrivit căruia proiectul sportiv
„Fotbalul local-tradiție și performanță II” al Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul
programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››, a fost selectat ca eligibil și propus
pentru finanțare;

►Referatul de aprobare al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din
cadrul consiliului local, în cazul de față nemaifiind necesar raportul vreunui compartiment de
specialitate, fiind suplinit de raportul comisiei de selectare a proiectelor;

În conformitate cu prevederile:
►Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
►Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G.nr.1447/2007, cu

modificările și completările ulterioare;
►Ordinului Ministerului Tineretului si Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din

fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările
ulterioare;

►Regulamentului de acordare a  finanţării pentru programe/proiecte sportive din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 34/25.04.2019;
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b),  alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.f), art.139
alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se aprobă finanțarea proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță II” al
Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de
performanţă››, în limita sumei de 350.000 lei conform structurii din cererea de finanțare.

Art.2.-(1) Finanțarea proiectului sportiv prevăzut la art.1 își va produce efectele juridice
prin intermediul contractului de finanțare, întocmit conform anexei nr.10 la Regulamentul de
acordare a  finanţării pentru programe sportive din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr 34/25.04.2019.

(2) Pe echipamentul de prezentare și de joc al Clubului Sportiv Viitorul Ianca se va aplica
stema orașului și se va înscrie Consiliul Local Oraș Ianca, astfel încât să fie vizibile de la
distanță.

Art.3.-Se împuternicește Primarul orașului Ianca, domnul Chiriță Fănel George, să
semneze contractul de finanțare a proiectului sportiv cu reprezentanții Clubului Sportiv
Viitorul Ianca, cuprinzând anexele nr.1-3 după cum urmează:

a.-anexa nr.1 cuprinzând activităţile/acțiunile din cadrul proiectului;
b.-anexa nr.2 cuprinzând bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului;
c.-anexa nr.3 cuprinzând scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare ai proiectului.
Art.4.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților și 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
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre pentru: aprobarea finanțării proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și
performanță II” al Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea
sportului de performanţă››.

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 34/25.04.2019 a fost aprobat Regulamentul de acordare a
finanţării pentru proiecte sportive din fonduri publice, în baza căruia am constituit, prin Dispoziția
nr.336/10.07.2020, comisia pentru selectarea proiectelor sportive în vederea atribuirii contractelor
de finanţare în anul 2020, potrivit Legii educaţiei fizice și sportului nr.69/2000;

Prin adresa nr.368/07.07.2020, înregistrată în termen la instituția noastră sub nr.15091/
07.07.2020,Clubul Sportiv Viitorul Ianca a depus spre finanțare, în cadrul programului ‹‹Promovarea
sportului de performanţă››, proiectul sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță II”, care a fost
selectat ca eligibil și propus pentru finanțare, fiind de altfel și singurul proiect depus în prima sesiune
din acest an, deschisă în acest scop;

Din proiectul depus și din Raportul nr.17374/08.09.2019 al comisiei de evaluare, rezultă că
activitatea sportivă finanțată este cea legată de participarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în turul
Ligii a-3-a a Campionatului Național de Fotbal și în primele faze ale Cupa României, începând cu
sezonul competițional 2020-2021;

Finanțarea are ca temei legal și prevederile:
►Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
►Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G.nr.1447/2007, cu

modificările și completările ulterioare;
►Ordinului Ministerului Tineretului si Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice

a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
Prin urmare, vă rog să fiți 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
JUDEŢUL   BRĂILA
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P R I M A R
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P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A Nr.73
din 24 septembrie 2020

privind: rectificarea bugetului local pe anul în curs.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24
septembrie 2020;

Având în vedere:
►Hotărârea Guvernului nr.758/11.09.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru
unele unități administrativ-teritoriale, potrivit căreia orașului nostru i s-a alocat suma de 500
mii lei pentru echilibrarea bugetului local;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil și avizul
favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;

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

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Bugetul local pe anul în curs aprobat prin H.C.L.nr.9/2020, cu modificările și
completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:

a)-se majorează cu suma de 500.000 lei veniturile bugetului local din contul 11.02.06-
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local;

b)-se majorează cu suma de 500.000 lei cheltuielile bugetului local, repartizată pe
următoarele capitole:

b^1)-suma de 100.000 lei pentru cheltuielile cu alte bunuri și servicii pentru întreținere și
funcționare autorități publice, conform clasificației bugetare 51.02.01.03.20.01.30;

b^2)-suma de 100.000 lei pentru cheltuielile la obiectivul de investiții «Modernizarea,
reabilitarea și dotarea casei de cultura din orașul Ianca», conform clasificației bugetare
67.02.03.06.71.01.01;

b^3)-suma de 50.000 lei pentru cheltuielile la obiectivul de investiții «Construire bază
sportivă tip I», la capitolul bugetar învățământ, conform clasificației bugetare 65.02.71.01.01;
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b^4)-suma de 100.000 lei pentru cheltuielile aferente serviciilor religioase din capitolul
bugetar cultură, recreere și religie, conform clasificației bugetare 67.02.06.59.12;

b^5)-suma de 100.000 lei pentru cheltuielile materiale și prestări servicii cu caracter
funcțional din capitolul bugetar transporturi,  conform clasificației bugetare 84.02.03.20.01.09;

b^6)-suma de 50.000 lei pentru cheltuielile cu reparații curente la Școala Târlele Filiu, din
capitolul bugetar învățământ, conform clasificației bugetare 65.02.20.02.

(2) Pentru corelarea corespunzătoare a prevederilor bugetare inițiale cu veniturile real
încasate până în prezent, se diminuează cu suma de 475.000 lei veniturile din capitolul
impozite și taxe pe clădiri, conform clasificației bugetare 07.02.01, majorându-se veniturile
din următoarele capitole:

a)-cu suma de 400.000 lei la capitolul venituri din amenzi, conform clasificației bugetare
35.02.01;

b)-cu suma de 40.000 lei la capitolul venituri din taxe și tarife pentru eliberarea de licențe,
conform clasificației bugetare 06.02.03;

c)-cu suma de 10.000 lei la capitolul venituri din alte taxe pentru utilizarea bunurilor,
conform clasificației bugetare 06.02.50;

d)-cu suma de 25.000 lei la capitolul alte venituri, conform clasificației bugetare 36.02.50.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul

financiar-contabil, care vor opera modificările în bugetul local potrivit prevederilor prezentei
hotărâri și vor transmite bugetul astfel rectificat Administrației Județene a Finanțelor Publice
Brăila, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor și 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
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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: rectificarea bugetului local pe anul în curs.

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 favorabil 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 Guvernului nr.758/11.09.2020 s-a aprobat alocarea unor sume din Fondul de

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele
unități administrativ-teritoriale, iar orașului nostru i s-a alocat suma de 500 mii lei pentru
echilibrarea bugetului local;

Dat fiind faptul că la data convocării Consiliului Local, potrivit Dispoziției nr.397/14.09.2020,
suma respectivă nu intraseră în contul orașului și nu aveam nici certitudinea, din alte experiențe
anterioare, că va fi alocată până la data ședinței ordinare din 24.09.2020, nu puteam înscrie pe
ordinea de zi proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului local;

Până la urmă suma a intrat în contul orașului pe data de 16.09.2020, motiv pentru care vă
rog să fiți de acord cu înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 24.09.2020 și
adoptarea în regim de urgență a Proiectului de hotărâre nr.73 privind rectificarea bugetului local
pe anul în curs, pentru a putea utiliza de îndată acest venit suplimentar.

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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Referat de  specialitate,

Subsemnata, Turcu Georgiana, șef serviciu financiar contabilitate, supun atenției
domnului primar și Consiliului Local următoarele:

Având în vedere prevederile HG 758/10,09,2020-privind alocarea unei sume din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru
unele unități administrativ-teritoriale, pentru instituția noastră s-a alocat suplimentarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu
suma de 500 mii lei.

În acest caz se majorează veniturile bugetului local cu 500 mii lei conform clasificației
bugetare 11.02.06-sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2020 majorându-se cheltuielile bugetului local după cum urmează:
- Suma de 100 mii lei la Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare autorități

publice  conform clasificației bugetare 51.02.01.03.20.01.30
- Suma de 100 mii lei la investiția *MODERNIZARE,REABILITARE SI DOTAREA CASEI

DE CULTURA DIN ORASUL IANCA* conform clasificației bugetare 67.02.03.06.71.01.01
- Suma de 50 mii lei la investiția *Construire bază sportivă tip I* liceul Constantin

Angelescu, la capitolul bugetar învățământ, conform clasificației bugetare 65.02.71.01.01.
- Suma de 100 mii lei la servicii religioase din capitolul bugetar cultură, recreere și religie,

conform clasificației bugetare 67.02.06.59.12.
- Suma de 100 mii lei la materiale și prestări servicii cu caracter funcțional din cadrul

capitolului bugetar transporturi,  conform clasificației bugetare 84.02.03.20.01.09.
- Suma de 50 mii lei pentru reparații curente la Școala din Tirlele Filiu, la capitolul bugetar

învățământ, reparații, conform clasificației bugetare 65.02.20.02
Pentru o corelare mai bună a prevederilor bugetare cu veniturile încasate se diminuează

veniturile bugetului local la impozit și taxă pe clădiri conform clasificației bugetare 07.02.01 cu
suma de 475 mii lei, majorându-se următoarele venituri ale bugetului local după cum urmează

-cu suma de 400 mii lei veniturile din amenzi conform clasificației bugetare 35.02.01,
-cu suma de 40 mii lei veniturile din taxe și tarife pentru eliberarea de licențe conform

clasificației bugetare 06.02.03
-cu suma de 10  mii lei veniturile din alte taxe pentru utilizarea bunurilor conform clasificației

bugetare 06.02.50
-cu suma de 25 mii lei alte venituri conform clasificației bugetare 36.02.50

16 septembrie 2020

Georgiana Turcu
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Citre COMUNE
ORASE

Stimate doamni/domnule primar,

Vd facem cunoscut cit, in baza prevederilor ari. 1 din HotdrArea Guvernului nr'

7 5812020 s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea addugati

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 din Fondul de rezervd bugetari la

dispozilia Guvernului, prevdzut in bugetul de stat pe anul 2020 9i alocarea acesteia

bugetelor locale ale unitililor administrativ{eritoriale din judelul Brdila, potrivit anexei

care face parte din respectiva hotdrAre, pentru plata cheltuielilor curente qi de capital.

Cu adresa nr, 475.016117.09.2020 Ministerul Finanlelor Publice a repartizat

influenlele din anexa la hotdrArea sus-menlionati in trimestrul lll a.c.'

Potrivit prevederilor art. 2 din hotdrAre, ordonatorli principali de credite rdspund

de modul de utilizare a sumelor alocate.

Vi reamintim cd, potrivit legii, un exemplar din bugetul dvs. local rectificat pe

anul 2020 trebuie sdl depuneli la Administratia Judelean5 a Finanlelor Publice Briila *
Activitatea de Trezorerie 9i Contabilitate Publicd 9i la trezoreriile operative, fiind

document obligatoriu pentru efectuarea pl6lilor prin trezoreriile statului'

Cu deosebitd consideralie,

Mi TEANU

Trtr

Daniela Adriana VASILE

TREZORIER SEF

PriniS rie iln:lguir;i ianea
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P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A Nr.74
din 24 septembrie 2020

privind: aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului intravilan în suprafață de 671 mp, din domeniul privat
administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.1, cu Numărul Cadastral 72088, concesionat
proprietarilor construcțiilor edificate pe acest teren, în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor rezultate
din dezlipire.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 septembrie 2020;
Având în vedere:
►cererea nr.17674/18.09.2020 a doamnei Ghiță Nicoleta-administrator/asociat unic al S.C.Daniflor Prod

S.R.L. Ianca, prin care se solicită dezlipirea terenului intravilan în suprafață de 671 mp, din domeniul privat
administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.1, cu Numărul Cadastral nr.72088, în vederea
înscrierii în Cartea Funciară a construcțiilor edificate pe acest teren;

►dispoziţiile art.23 lit.e), art.25 alin.(2), art.132 alin.(1) și art.134 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996-republicată, coroborate cu prevederile art.23 lit.e), art.132 alin.(1), art.134 și art.135 alin.(1)
lit.a) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin
Ordinul A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

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

În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă dezlipirea în două loturi a terenului intravilan în suprafață de 671 mp, din domeniul privat
administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.1, cu Numărul Cadastral 72088, concesionat
proprietarilor construcțiilor edificate pe acest teren, în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor rezultate
din dezlipire, după cum urmează:

a)- Lotul 1, având suprafața de 280 mp, cu numărul cadastral 79673 și adresa poștală: orașul Ianca, str.Școlii
nr.1;

b)- Lotul 2, având suprafața de 391 mp, cu numărul cadastral 79674 și adresa poștală: orașul Ianca, str.Școlii
nr.1A;

(2) Reprezentarea grafică a dezlipirii terenului, cu evidențierea construcțiilor existente pe fiecare lot, este
prevăzută în Planul de amplasament şi delimitare care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului în formă autentică și finalizarea lucrării cadastrale de
dezmembrare potrivit alin.(1), se finanțează din bugetul local.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului, care se
împuternicește să semneze contractul de dezlipire a terenului în formă autentică.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor și 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, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL 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



REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului intravilan în
suprafață de 671 mp, din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca,
str.Școlii nr.1, cu Numărul Cadastral 72088, concesionat proprietarilor construcțiilor edificate
pe acest teren, în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor rezultate din dezlipire.

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 cererea nr.17674/18.09.2020, doamna Ghiță Nicoleta-administrator/asociat unic al S.C.
Daniflor Prod S.R.L. Ianca, a solicitat aprobarea dezlipirii terenului intravilan în suprafață de 671 mp,
din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.1, cu Numărul
Cadastral nr.72088, concesionat proprietarilor construcțiilor edificate pe acest teren, în vederea
înscrierii în Cartea Funciară a acestor construcții;

Cererea se întemeiază pe dispoziţiile art.23 lit.e), art.25 alin.(2), art.132 alin.(1) și art.134 alin.(1)
din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996-republicată, coroborate cu prevederile
art.23 lit.e), art.132 alin.(1), art.134 și art.135 alin.(1) lit.a) din Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;

Dat fiind faptul că în perioada imediat următoare petenta are rezervare la o companie de
transport aerian pentru a se prezenta la locul de muncă în Marea Britanie, iar prezența dumneaei la
biroul notarial este obligatorie pentru încheierea contractului de dezlipire în formă autentică;

Având în vedere că ședința ordinară din data de 24 septembrie 2020 este ultima din mandatul
actual al autorității deliberative, iar prima ședință de lucru a noului Consiliu Local va avea loc după
cel puțin două luni de la data alegerilor locale din 27 septembrie 2020;

Așadar, ținând cont de aceste motivații, vă rog să fiți de acord cu înscrierea acestui proiect de
hotărâre pe ordinea de zi a ședinței din data de 24.09.2020 și adoptarea lui în regim de urgență, în
forma propusă.

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEŢUL   BRĂILA

ORAŞUL IANCA
P R I M A R

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



Nr.17674/18.09.2020

C Ă T R E,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA

P R O P U N E R E
pentru completarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 24.09.2020.

Având în vedere:
►Hotărârea Guvernului nr.758/11.09.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități
administrativ-teritoriale, potrivit căreia orașului nostru i s-a alocat suma de 500 mii lei pentru
echilibrarea bugetului local;

►faptul că la data (14.09.2020) convocării Consiliului Local suma respectivă nu intraseră încă
în contul orașului și că nu aveam certitudinea că va fi alocată până la data ședinței ordinare din
24.09.2020, astfel că nu puteam înscrie pe ordinea de zi proiectul de hotărâre pentru rectificarea
bugetului local, suma fiind totuși alocată pe data de 16.09.2020;

►cererea nr.17674/18.09.2020 a doamnei Ghiță Nicoleta-administrator/asociat unic al S.C.
Daniflor Prod S.R.L. Ianca, prin care se solicită aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul
privat administrat de consiliul local, concesionat proprietarilor construcțiilor edificate pe acest teren,
în scopul înscrierii în Cartea Funciară a acestor construcții;

►faptul că ședința ordinară din data de 24 septembrie 2020 este ultima din mandatul actual al
autorității deliberative, iar prima ședință de lucru a noului Consiliu Local va avea loc după cel puțin
două luni de la data alegerilor locale din 27 septembrie 2020;

Vă rog să fiți de acord cu înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 24.09.2020
și adoptarea în regim de urgență a:

1.-Proiectului de hotărâre nr.73 privind rectificarea bugetului local pe anul în curs.
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar contabil;
2.-Proiectului de hotărâre nr.74 privind aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului intravilan în

suprafață de 671 mp, din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca,
str.Școlii nr.1, cu Numărul Cadastral 72088, concesionat proprietarilor construcțiilor edificate pe
acest teren, în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor rezultate din dezlipire.

- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism și cadastru;

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ

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
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