
Nr.20099/05.12.2019

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 19 decembrie 2019, ora 1500, care va avea loc la Casa de cultură, vor fi supuse
spre dezbatere și aprobare:

1.-Proiectul de hotărâre nr.89 privind avizarea documentelor necesare atribuirii contractului de delegare a gestiunii
activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și
întreținere căi publice în municipiul Brăila din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila;

2.-Proiectul de hotărâre nr.90 privind actualizarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul public de
salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca;

2.-Proiectul de hotărâre nr.91 privind aprobarea Organigramei si a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din orașul Ianca;

2.-Proiectul de hotărâre nr.92 privind desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al
Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-2020;

Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la aceste documente,
la secretarul orașului Ianca din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la registratura instituției, până pe data de 18
decembrie 2019, ora 1500;

Prezentăm în continuare proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale primarului, cu precizarea că celelalte
documente aferente pot fi consultate la sediul consiliului local:

P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr. 89

din 19 decembrie 2019
privind: avizarea documentelor necesare atribuirii contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a
deşeurilor municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în municipiul Brăila din
cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila.

Consiliul local al orașului  Ianca, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 19 decembrie 2019;
Având în vedere:
►adresa nr. 563/03.12.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila, privind necesitatea

adoptarii acestei hotarari;
►Hotărârea Consiliului Local nr.93/06.10.2008 privind aprobarea asocierii Orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu

Județul Brăila și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza Județului Brăila, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila;

►Documentul de Poziție privind modul de implementare al Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor
în Județul Brăila” al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local al Orașului Ianca nr 68/23.08.2011, cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.16 alin.(3) lit.c), e) și o) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila;
►dispozițiile art.2 lit.e), art.8 alin.(3) lit.d), d^1) și d^2), art.10 alin.(5), art.22 alin.(4) și art. 30 alin.(1) și (5) din Legea

serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006-republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
►dispozițiile Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
►dispozițiile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje;
►dispozițiile Legii salubrizării nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispozițiile Legii achizițiilor publice nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila şi

avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se avizează Regulamentul serviciului de salubrizare al judeţului Brăila, cu Indicatorii de performanță, conform
Anexei nr.1.
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Art.2.-Se avizează Studiul de oportunitate pentru delegarea  activităților specifice de salubrizare care fac obiectul
Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din Județul Brăila, precum și pentru activitatea de măturat, spălat, stropit
și întreținere căi publice în Municipiul  Brăila, conform Anexei nr.2.

Art.3.-Se avizează Documentația (Studiul de fundamentare, Fișa de date, Caietul de sarcini, Contractul și Formularele)
pentru delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila, precum și pentru
activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul  Brăila, conform Anexei nr.3.

Art.4.-Se acordă mandat special reprezentantului legal al orașului Ianca, domnul primar Fănel George Chiriță, ca în
numele şi pentru Orașul Ianca să voteze pentru aprobarea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
«ECO DUNĂREA» Brăila a urmatoarelor documente:

a)-Regulamentul serviciului de salubrizare al judeţului Brăila, cu Indicatorii de performanță, conform Anexei nr.1;
b)-Studiul de oportunitate pentru delegarea  activităților specifice de salubrizare care fac obiectul Sistemului de

Management Integrat al Deşeurilor din Județul Brăila, precum și pentru activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere
căi publice în Municipiul  Brăila, conform Anexei nr.2;

c)-Documentația (Studiul de fundamentare, Fișa de date, Caietul de sarcini, Contractul și Formularele) pentru delegarea
gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila, precum și pentru activitatea de măturat,
spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul  Brăila, conform Anexei nr.3;

d)-Modificările și completările ulterioare aduse contractului;
e)-Actul adițional nr.3 cu privire la modificarea Documentului de poziție conform Anexei  nr.4.
Art.5.-Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila, prin Președintele

Asociației, Aparatul Tehnic și Comisia de evaluare, pentru :
a)-derularea procedurii de achiziţie publică, potrivit legii, pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului

de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila, precum şi a activității de măturat, spălat, stropit și
întreținere căi publice în Municipiul Brăila;

b)-modificarea documentației de atribuire, generate de modificǎri legislative, solicitǎri ale diferitelor autoritǎți de
reglementare sau finanțatoare, clarificări formulate de operatori economici;

c)-semnarea Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul
Brăila, precum şi a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul  Brăila, în numele si pe seama
U.A.T. Oraș Ianca.

Art.6.-Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila  pentru încheierea
protocoalelor de colaborare cu O.I.R.E.P.-urile în numele și pe seama  unităților administrativ teritoriale membre ale
Asociaţiei.

Art.7.-Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de către reprezentantul legal al orașului Ianca, prin participarea la
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila.

Art.8.-Prin grija secretarului general al orașului Ianca prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina proprie de internet și
comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila și Instituției Prefectului.

Art.9.-Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Această hotarare a fost adoptata cu respectarea cerintelor art. 139 alin.(3) din Ordonanta de urgență a Guvernului nr.

57/2019- privind Codul administrativ.
INIȚIAT DE PRIMAR AVIZAT PENTRU LEGALITATE

p. SECRETAR GENERAL
Fănel George CHIRIȚĂ Dorina PREDESCU

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:
avizarea documentelor necesare atribuirii contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a
deşeurilor municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în
municipiul Brăila din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în 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 creşterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare, comunitățile locale vor beneficia de o îmbunătăţire a calității

mediului și implicit a sănătății populaţiei. De asemenea, organizarea unui serviciu de salubrizare centralizat în mediul
rural/urban şi închiderea depozitelor neconforme vor conduce la creşterea gradului de satisfacție a populaţiei cu privire la
prestarea acestor servicii.

Având în vedere angajamentele asumate prin Tratatul de aderare și prevederile legislației comunitare în vigoare,
proiectul «Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila» (S.M.I.D.) va face sau a făcut deja posibila
atingere a unor performanțe privind: rata de colectare a deșeurilor va fi de 100% atât în mediul urban, cât și în mediul rural,
reducerea cantității de deșeuri biodegradabile prin implementarea unui sistem de colectare separată a deșeurilor, tratarea
acestora,  promovarea  compostării, precum și  închiderea tuturor depozitelor neconforme existente pe teritoriul județului
Brăila.



Conform cerințelor P.O.S. Mediu, pentru a se administra eficient resursele viitoare disponibile pentru gestionarea
deşeurilor municipale, serviciile pentru transportul, tratarea şi depozitarea deșeurilor vor fi stabilite pe baza procedurilor de
licitaţie publică.

Contractul de delegare pentru efectuarea activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Brăila și
de salubrizare stradală în Municipiul Brăila  va fi încheiat, în numele pe se seama membrilor asociați de către Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară «ECO DUNĂREA» Brăila, iar Consiliul Județean va aproba și încheia două contracte, unul de
operare a facilităților de la Vădeni și altul de operare a facilităților de la Ianca și Însurăței, având în vedere calitatea sa de
proprietar al infrastructurii.

Prin Proiectul finanțat prin P.O.S. Mediu/POIM s-a agreat stabilirea unui sistem de taxe pentru S.M.I.D. în judeţul Brăila,
pe baza principiilor care se regăsesc în Documentul de Poziție, care vor include costurile de administrare, de operare şi de
investiţii.

Având în vedere cele expuse, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !
P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A Nr. 90

din 19 decembrie 2019
privind: actualizarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare aflat în gestiunea directă
a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.862/03.12.2019  a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, privind

necesitatea adoptării hotărârii pentru actualizarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare,
începând cu data de 1 ianuarie 2020;

►dispoziţiile art.8 alin.(3) lit.j) și k) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.6 alin.(1) lit.k) și l) și art.26 din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr.101/2006-republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

►dispozițiile art.7, art.8 și art.15 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordinul Autorității Naţionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007;

►dispoziţiile art.30 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice cu fundamentarea  noilor tarife de

operare și a taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare, începând cu data de 1 ianuarie 2020, precum şi avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1.-(1) Se aprobă actualizarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru  serviciul public de salubrizare aflat în

gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca, potrivit Anexei care face
parte din prezenta hotărâre.

(2) Tarifele de operare și taxele speciale pentru serviciul public de salubrizare, aprobate potrivit alin.(1), se aplică
începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului Local Ianca, operatorul serviciului public de salubrizare din raza administrativ teritorială a oraşului Ianca.

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

Art.4.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, tarifele de operare și taxele speciale pentru  serviciul public de
salubrizare aprobate prin H.C.L.nr.85/20.12.2018 își încetează aplicabilitatea.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019-privind Codul administrativ.

INIȚIAT DE PRIMAR AVIZAT PENTRU LEGALITATE
p. SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIȚĂ Dorina PREDESCU
REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:
actualizarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru  serviciul public de salubrizare aflat în gestiunea directă
a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca.



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

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Potrivit dispozițiilor art.15 alin.(1) lit.b) și c) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor

pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordinul Autorității Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007, tarifele pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii:

a)………………………………………………………………………………………………………
b)- pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la modificarea

condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o
perioadă de 3 luni consecutiv;

c)- ca urmare a modificărilor determinate de prevederile legislative ce conduc la creşterea cheltuielilor de
protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă;

Potrivit O.U.G.nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, anexa 2,  a
Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a O.U.G.nr.196/2005 privind
Fondul pentru mediu, s-a stabilit că valoarea contribuţiei pentru economia circulară, pentru deşeurile municipale destinate
a fi eliminate prin depozitare, începând cu anul 2020 va fi de 80 lei/tonă în creștere cu 50 lei/tonă față de anul precedent;

În fine, tot de la 1 ianuarie 2020, se va modica și salariul minim pe economie, care va avea influențe și asupra costurilor
de prestare a serviciului. De asemenea mai precizez ca noi nu am actualizat periodic aceste tarife de operare și taxe
speciale;

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

Vă mulţumesc !
P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr. 91

din 9 decembrie 2019
privind: aprobarea Organigramei si a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență din orașul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 decembrie 2019;
Având în vedere:
►dispozițiile Ordinului M.A.I. nr.75/2019 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și

dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
►dispozițiile art.10 lit.b) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă;
►dispozițiile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul naţional de management al situațiilor de urgență cu modificările şi

completările ulterioare;
►dispozițiile H.G nr.642/2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor

publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
►dispozițiile art.13 lit.d) și art.14 lit.i) din Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
►dispozițiile art.6 lit.c) din Ordinul M.A.I.nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva

incendiilor;
►dispozițiile H.G nr.371/2016 pentru modificarea și completarea Statutului personalului voluntar din serviciile de

urgență voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.579/2005;
►referatul de aprobare al primarului, raportul șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență şi avizul favorabil

al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă Organigrama cu numărul de personal pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului
Ianca, conform Anexei nr.1.

Art.2.-Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al
Orașului Ianca, conform Anexei nr.2.

Art.3.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.66/2005
privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Ianca.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca și șeful Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență.

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija
secretarului general.

Art.6.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019-privind Codul administrativ.

INIȚIAT DE PRIMAR AVIZAT PENTRU LEGALITATE
p. SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIȚĂ Dorina PREDESCU

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:
aprobarea Organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Voluntar pentru Situații
de Urgență din orașul Ianca.

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

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Protecţia civilă este o componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de activităţi

specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate,
organizate şi realizate potrivit Legi nr.481/2004, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării
populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgență, conflictelor armate şi înlăturării
operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supraviețuirii persoanelor afectate.

Potrivit dispozițiilor art.6 alin.(1) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă „autoritățile administrației publice centrale
și locale sunt obligate să asigure capacități de intervenție specializate, corespunzător tipurilor de riscuri la care sunt expuse
teritoriul și populația, în timpi de răspuns optimi, indiferent de locul și momentul în care se produce situația de urgență”.

Astfel în conformitate cu legislația în vigoare, la nivelul fiecărei localități trebuie înființat un serviciu voluntar pentru situații
de urgență.

Având în vedere clasificarea conform reglementarilor din Ordinul M.A.I. nr. 75/2019, se impune un serviciu voluntar
pentru situații de urgență categoria  V1 deoarece unitățile administrativ-teritoriale amplasate la o distanță mai mică de 20
km față de localitatea unde funcționează subunități din cadrul serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, care au în
dotare minimum două autospeciale de stingere cu apă și spumă, indiferent de numărul de gospodării și/sau clădiri de locuit
colective avute în evidență, consiliile locale au obligația constituirii serviciului voluntar, minimum de tip V1.

Propun reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Ianca cu un număr de 26 persoane din
care 1 angajat și 25 voluntari, încadrat după cum urmează :

- șef serviciu voluntar pentru situații de urgență.......................................................................1
- compartiment de prevenire....................................................................................................5
- echipă specializată avertizare –alarmare –căutare –deblocare –salvare -evacuare............20.

De asemenea propun aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare pentru Serviciul Voluntar pentru Situații
de Urgență al Orașului Ianca, care va înlocui actualul Regulament aprobat prin H.C.L nr.66 din 29 decembrie 2005.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Vă mulţumesc !
P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr. 92

din 9 decembrie 2019
privind: desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu»
Ianca, pentru anul școlar 2019-2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 decembrie 2019;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.61/26.09.2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în

funcție al domnului Racu Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei;
►adresa nr.6058/05.12.2019 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, prin care se solicită desemnarea unui alt

reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație în locul domnului Racu Ștefan, ca urmare a demisiei din funcția
de consilier local;
►dispoziţiile art.96 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale

art.4 alin.(1) și art.7 alin.(1) lit. b) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile
de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul M.E.N.nr.4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;



În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1.-(1) Domnul/Doamna consilier local………………………………………………………se desemnează ca reprezentant

al consiliului local în consiliul de administraţie al  Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-
2020.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.47/28.07.2016
privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2016-2020.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija
secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019-privind Codul administrativ.

INIȚIAT DE PRIMAR AVIZAT PENTRU LEGALITATE
p. SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIȚĂ Dorina PREDESCU

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:
desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Liceului Teoretic «Constantin
Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-2020.

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.47/28.07.2016 au fost desemnați reprezentanţii consiliului local în consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru
anii școlari din mandatul 2016-2020, iar domnul Racu Stefan a fost desemnat ca reprezentant în consiliul de administrație
al  Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca.

Ulterior însă, prin cererea nr.17475/06.09.2019, domnul Racu Ștefan și-a prezentat demisia din funcția de consilier local
în cadrul consiliului local al orașului Ianca, astfel că, prin Hotărârea Consiliului Local nr.61 din 26 septembrie 2019, s-a
constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în funcție al domnului Racu Ștefan, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului, ca urmare a demisiei;

În aceste condiții, prin adresa nr.6058/05.12.2019, Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca a solicitat desemnarea
unui alt reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație în locul domnului Racu Stefan, motiv pentru care  vă rog
să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii  în cauză, care să asigure reprezentativitatea legală și funcționarea normală a
consiliului de administrație.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

NOTE: 1.-Anexele la Proiectele de Hotărâri nr.89-91 pot fi consultate la sediul Consiliului Local, etajul 1, camera 3;
2.-Prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 5 decembrie 2019 și publicat pe pagina proprie

de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local-Anunțuri Proiecte de Hotărâri;


