
 

 

 

 

 
 

 
Nr.14452/30.05.2019 
 
 

                                                                      A N U N Ț 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea 
nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința publicului că 
la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 27 iunie 2019, ora 1500, care va avea loc la 
Casa de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
orașului Ianca pe anul 2019. 
      Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest 
proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la registratura 
instituției, până pe data de 24 iunie 2019, ora 1500; 
      Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:  
 
                                                                             P R O I E C T  
                                                                  H O T Ă R Â R E A   Nr.50 
                                                                         din 27 iunie 2019 

 
privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2019. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►economiile realizate la obiectivul de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, la faza 
întocmirii studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție, care conduc le oportunitatea/necesitatea redistribuirii 
sumelor economisite la alte capitole de cheltuieli din secțiunea de dezvoltare; 
      ►promovarea Clubului Sportiv Viitorul Ianca în Liga a III a din Campionatul Național de Fotbal, Ediția 2019-2020, care 
implică o creștere cheltuielilor de participare comparativ cu bugetul aferent Ligii a IV a din sezonul recent încheiat, astfel 
încât apare ca necesară suplimentarea fondurilor alocate activității sportive în bugetul local, în conformitate cu dispozițiile 
art.181 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ca orașul Ianca să 
fie reprezentat cu decență în această competiție sportivă de nivel superior; 
      ►dispoziţiile art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil cu soluțiile 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 orașului Ianca pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/11.04.2019, se rectifică 
după cum urmează: 
      a)-se diminuează cu suma de 238.500 lei cheltuielile aferente obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita 
hotar U.A.T. Oraș Ianca››, din capitolul bugetar 842A03037103-reparații capitale aferente activelor fixe, care se redistribuie 
pe alte capitole de cheltuieli, astfel: 
      ►125.000 lei în capitolul bugetar 652A710130-învățământ, pentru Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, din 
care 35.000 lei pentru realizarea instalației de semnalizare, detecție și alarmare la incendiu și 90.000 lei pentru dotarea cu 
noi calculatoare a laboratorului de informatică; 
      ►100.000 lei în capitolul bugetar 742A0501710130-protecția mediului, în scopul achiziționării de module pentru 
colectarea selectivă a deșeurilor menajere; 
      ►10.000 lei în capitolul bugetar 842A0303710101-transporturi, străzi-construcții, pentru finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor A9-A11 Oraș Ianca››; 
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      ►3.500 lei în capitolul bugetar 672A0501710130-alte active fixe, pentru achiziție centrală termică cu energie electrică 
la Stadionul Plopu; 
      b)-se diminuează cu suma de 110.000 lei cheltuielile din capitolul bugetar 702A06200103-iluminat public și electrificări, 
și cu suma de 100.000 lei cheltuielile din capitolul bugetar 842A0303200109-transporturi, drumuri și poduri, sume care se 
redistribuie pe alte capitole de cheltuieli, astfel: 
      ►200.000 lei în capitolul bugetar 672A05015911-cultură și activități sportive, pentru finanțarea cheltuielilor privind 
participarea Clubului Sportiv Viitorul Ianca în Liga a III a din Campionatul Național de Fotbal, Ediția 2019-2020; 
      ►10.000 lei în capitolul bugetar cultură-bibliotecă, din care 9.000 lei în capitolul 672A0302200109-materiale și prestări 
servicii, și 1.000 lei în capitolul 672A0302200530-alte obiecte de inventar; 
      (2) Programul principalelor lucrări publice și achiziții, prevăzut în Anexele nr.3 și 3a la Hotărârea Consiliului Local 
nr.28/11.04.2019, se modifică și se completează corespunzător prevederilor alin.(1). 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciul financiar-contabil, și 
directorul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, prin administratorul financiar, 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. 
 PROPUS DE PRIMAR,                                                                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                                                                 CONSILIER JURIDIC 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                                           Dorina  PREDESCU 
 

                                                     REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind: 
rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2019. 

 
      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: 
      Vă amintiți că la aprobarea bugetului local pe anul în curs, prin H.C.L. nr.28/11.04.2019, am alocat suma de 1.400.000 
lei pentru obiectivul de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, însă din indicatorii tehnico 
economici aprobați ulterior prin H.C.L. nr.44/ 29.05.2019 la faza studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție, 
a rezultat o economie de aproximativ 400.000 lei, sumă care poate fi redistribuită pentru finanțarea altor cheltuieli care nu 
au fost prevăzute la fundamentarea și aprobarea bugetului local. 
      Iată, de pildă, Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› ne-a solicitat suplimentarea fondurilor pentru finanțarea 
complementară cu suma totală de 125.000 lei, din care 35.000 lei pentru realizarea instalației de semnalizare, detecție și 
alarmare la incendiu și 90.000 lei pentru dotarea cu noi calculatoare a laboratorului de informatică. Tot așa, din această 
economie putem achiziționa suplimentar alte module pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere, iar în felul acesta 
nu vom mai vedea răsturnate și împrăștiate deșeurile din tomberoanele actuale, suma propusă în acest scop fiind de 
100.000 lei. 
      Apoi, un fapt îmbucurător, dar și o mândrie pentru orașul nostru, este promovarea Clubului Sportiv Viitorul Ianca în Liga 
a III a a Campionatului Național de Fotbal, Ediția 2019-2020, dar care implică și o creștere cheltuielilor de participare 
comparativ cu bugetul aferent Ligii a IV a din sezonul recent încheiat. De aceea, apare ca necesară suplimentarea fondurilor 
alocate activității sportive în bugetul local, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, astfel 
încât orașul Ianca să fie reprezentat cu decență în această competiție sportivă de nivel superior; 
      În fine, în raportul șefului serviciului financiar contabil mai sunt identificate și alte cheltuieli care trebuie acum finanțate, 
cum ar fi achiziția unei centrale termice electrice la Stadionul Plopu, finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții 
‹‹Sistematizare zona blocurilor A9-A11 Oraș Ianca››, sau reparații și dotări la biblioteca orășenească, motiv pentru care vă 
rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată. 
 

                                                              Vă mulţumesc ! 
 
                                                                              P R I M A R 

 
                                                                      Fănel George CHIRIŢĂ 
 
 
NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 23 mai 2019 și publicat pe pagina 
proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local-Anunțuri Proiecte de Hotărâri; 



Nr.14430/23.05.2019

A N U N Ț

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea
nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința publicului că
la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 27 iunie 2019, ora 1500, care va avea loc la
Casa de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind închirierea pe durată
determinată a unor terenuri din domeniul privat al orașului Ianca, administrate de consiliul local, Societății
Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, în vederea realizării proiectului ‹‹Forare și
echipare Sonda 701 Oprișenești››..

Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest
proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la registratura
instituției, până pe data de 24 iunie 2019, ora 1500;

Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:

P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.49

din 27 iunie 2019

privind: închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al orașului Ianca, administrate de consiliul
local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, în vederea realizării proiectului ‹‹Forare și
echipare Sonda 701 Oprișenești››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.1976/13.05.2019 a Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, prin care se

solicită închirierea unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca administrate de consiliul local, în vederea realizării
proiectului ‹‹Forare și echipare Sonda 701 Oprișenești››;

►Hotărârea Guvernului României nr.903/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de
exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului
"Petrom" - S.A. Bucureşti, unde la anexa 92 se află şi perimetrul Oprişeneşti, la care termenul de exploatare a fost prelungit
prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, potrivit scrisorii  nr.2000176/29.02.2012 a Agenţiei Naţionale pentru Resurse
Minerale;

►dispoziţiile art.6 lit.c) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
prevederile art.5 alin.(3) lit.d) și alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,
aprobată prin Legea nr.86/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru cu planurile de situaţie ale terenurilor,
caietul de sarcini și studiul de oportunitate, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă închirierea  pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca, administrat
de consiliul local,  Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud în vederea realizării proiectului
‹‹Forare și echipare sonda 701 Oprișenești››, după cum urmează:

a)-teren în suprafață de 3.872,2 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 147, parcela 1008, pentru
amenajarea perimetrului Sondei 701 Oprișenești;
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b)-teren în suprafață de 5.688,58 mp, situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 147, parcela 1008, pentru
amenajarea traseului conductei colectoare a Sondei 701 Oprișenești;

(2)-Terenul prevăzut la alin.(1) lit.a) se închiriază pe o perioadă de 49 ani, cu o chirie de 3,50 lei/mp/an, la care se
adaugă taxa pe teren.

(3)-Terenul prevăzut la alin.(1) lit.b) se închiriază pe o perioadă de 2 ani, cu o chirie de 3,50 lei/mp/an, la care se adaugă
taxa pe teren.

(4) Chiria se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru
plata impozitului pe teren, iar taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare.

(5) Chiria și taxa pentru terenul prevăzut la alin.(1) lit.b) se plătesc anticipat, la încheierea contractelor de închiriere.
Art.2.-(1) Având în vedere existența suprafețelor de teren ocupate cu pajişti permanente, în excedent pe raza unității

administrativ teritoriale a orașului Ianca, consiliul local este de acord cu scoaterea din circuitul agricol a terenurilor prevăzute
la art.1.

(2) Cheltuielile ocazionate de scoaterea terenurilor din circuitul agricol și de aducerea lor la forma inițială la sfârşitul
perioadei de închiriere, cad în sarcina Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud.

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

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija secretarului orașului Ianca.
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

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:
închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al orașului Ianca, administrate de consiliul
local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, în vederea realizării proiectului ‹‹Forare
și echipare Sonda 701 Oprișenești››.

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

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin adresa nr.1976/13.05.2019, Societatea Comercială OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud a solicitat

închirierea pe perioadă determinată a unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca, administrate de consiliul local, în
vederea realizării proiectului ‹‹Forare și echipare Sonda 701 Oprișenești››;

Așa cum am mai precizat de fiecare dată în situații similare, instituirea dreptului de folosință asupra acestor terenuri nu
se poate face însă cu titlu gratuit, ci cu plata unei chirii/rente pe toată durata operaţiunilor petroliere, stabilită prin negociere
între operator și proprietar, iar în cazul de față propunem respectarea ultimei majorări negociate a prețului pentru anul 2019,
respectiv de 3,50 lei/mp/an aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.21/28.03.2019 cu ocazia promovării proiectului
‹‹Conductă transport gaze Parc 4 Oprișenești-SRM Oprișenești››;

Închirierea terenurilor este permisă concesionarilor de perimetre petroliere potrivit art.6 din Legea petrolului nr.238/2004,
iar S.C. OMV Petrom S.A. este concesionarul perimetrului Oprişeneşti prevăzut în anexa 92 la H.G.nr.903/2004, pentru
care termenul de exploatare a fost prelungit prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, așa cum rezultă și din scrisoarea
nr.2000176/29.02.2012 a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;

Cu precizarea că toate cheltuielile ocazionate de scoaterea din circuitul agricol a terenurilor și aducerea lor la starea
inițială la sfârşitul perioadei de închiriere cad în sarcina S.C.OMV Petrom S.A., vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii
în forma propusă pentru ca această investiție să poată fi realizată la termenul stabilit de investitor, devenind astfel și o sursă
suplimentară de venituri la bugetul local.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 23 mai 2019 și publicat pe pagina
proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local-Anunțuri Proiecte de Hotărâri;



Nr.13408/14.05.2019

A N U N Ț

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea
nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința publicului că
la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 27 iunie 2019, ora 1500, care va avea loc la
Casa de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei
cu numărul maxim de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi
serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local, pentru anul 2019.

Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest
proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la registratura
instituției, până pe data de 24 iunie 2019, ora 1500;

Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:

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

din 27 iunie 2019

privind: aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local, pentru anul 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2019;
Având în vedere:
►Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr.1360/2019, emis în aplicarea prevederilor art.

III alin.(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale;

►adresa nr.5199/17.04.2019 a Instituției Prefectului, județul Brăila, privind comunicarea numărului maxim de posturi
pentru anul 2019, potrivit căreia orașului Ianca îi revin în total 99 de posturi, exclusiv posturile finanțate din capitolele
bugetare 66.00 și 68.00-sănătate și asistență socială;

►referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate 3 din cadrul consiliului local;
►avizul favorabil nr………../2019 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
►dispoziţiile art.107 alin.(2) lit.b) din Statutul funcţionarilor publici aprobat prin Legea nr.188/1999-republicată, cu

modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.b.), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea

administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă pentru anul 2019 un număr total de 89 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile
publice din subordine înfiinţate de consiliul local.

Art.2.-(1) Se aprobă transformarea funcției publice de execuție consilier debutant în consilier asistent în cadrul Direcției
de asistență socială.

(2) Organigrama cu numărul maxim de posturi, respectiv statul de funcţii cu centralizatorul acestora, pentru aparatul de
specialitate al primarului şi serviciile publice din subordine înfiinţate de consiliul local, sunt prevăzute în anexele nr.1 și 2
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului care are obligaţia încadrării în
cheltuielile de personal aprobate în bugetul local pe anul în curs, potrivit noii structuri organizatorice.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet, prin grija
secretarului orașului Ianca.

R O M Â N I A
JUDEŢUL   BRĂILA

ORAŞUL IANCA
P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
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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

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:
aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului şi serviciilor publice din subordine înființate de consiliul local, pentru anul 2019.

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 Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr.1360/2019, emis în aplicarea prevederilor art.
III alin.(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, a fost modificată media numărului de locuitori
calculată pe baza numărului locuitorilor pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială la 1 ianuarie 2018, comunicat
de către Institutul Naţional de Statistică, medie care se utilizează de către instituţiile prefectului în vederea stabilirii numărului
maxim de posturi, valabil în anul 2019, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială;

În baza Ordinului nr.1360/2019, Instituţia Prefectului a calculat și stabilit pentru orașul Ianca în anul 2019, conform
adresei nr.5199/17.04.2019,  un număr de 83 posturi potrivit pct.1 din anexa la O.U.G.nr.63/2010, la care se adaugă 5
posturi pentru serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor şi 11 posturi pentru poliția locală, rezultând astfel
un total de 99 posturi, exclusiv posturile finanțate din capitolele bugetare 66.00 și 68.00-sănătate și asistență socială, adică
același număr de posturi de anul trecut;

Față de structura organizatorică de anul trecut aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/ 28.06.2018, pe baza
avizului favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.35040/27.06.2018, singura modificare pe care o propunem
pentru anul 2019 este transformarea funcției publice de execuție consilier debutant în consilier asistent în cadrul Direcției
de asistență socială.

Vă amintiți că anul trecut, în baza H.G.nr.417/2018 pentru modificarea H.G.nr.797/2017, am înființat Direcţia de
asistenţă socială fără personalitate juridică, prin reorganizarea serviciului de asistență socială la care am prevăzut și două
posturi de consilier debutant;

Propunem această modificare pentru că intenționăm ocuparea postului prin transfer, la cerere, de către o persoană cu
mai multă experiență în domeniul asistenței sociale, deoarece de aproximativ două luni un funcționar public din cadrul
Direcției se află în concediu prenatal, după care va urma și cel postnatal, iar în luna iulie a acestui an un alt salariat din
cadrul Direcției va îndeplini condițiile standard de pensionare,  astfel că nu va mai rămâne în activitate decât un singur
funcționar public.

Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată, la care avem și avizul favorabil al Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici potrivit adresei nr………/2019;

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 14 mai 2019 și publicat pe pagina
proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local-Anunțuri Proiecte de Hotărâri;
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