
Nr.20099/16.01.2020

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 30 ianuarie 2020, ora 1500, care va avea loc la Casa de cultură, vor fi supuse
spre dezbatere și aprobare:

-Proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea documentației-cadru pentru închirierea sau concesionarea unor terenuri
din domeniul public sau privat al orașului administrat de consiliul local;

-Proiectul de hotărâre nr.3 pentru validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.1 din data de
06.01.2020;

-Proiectul de hotărâre nr.4 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2020-2021;

-Proiectul de hotărâre nr.5 privind desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Liceului
Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-2020;

-Proiectul de hotărâre nr.6 privind propunerea pentru acordarea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale domnuIui Sterian Alexandru-Secretar General Oraș Ianca, pentru activitatea desfășurată în anul 2019;

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 27
ianuarie 2020, 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.2

din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea documentației-cadru pentru închirierea sau concesionarea unor terenuri din domeniul public sau privat
al orașului administrat de consiliul local.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 ianuarie 2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.303-362 din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile art.17 din Legea

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
►necesitatea actualizării cu rata inflației a preţurilor minime de pornire a licitaţiilor publice pentru închirierea sau

concesionarea terenurilor din domeniul public sau privat al orașului, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/2013, în
vederea amplasării de construcții provizorii,  construirii de locuinţe sau de alte obiective pentru dezvoltarea unor activități
economice;

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

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a), art.303-
362 din O.U.G. 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 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, după cum urmează:

a.-Caietul de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a terenurilor, potrivit Anexei nr.1;
b.-Instrucțiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a terenurilor, cu fișa de

date, declarația și oferta financiară, potrivit Anexei nr.2;
c.-Contractul de închiriere, potrivit Anexei nr.3;
d.-Caietul de sarcini privind concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor, potrivit Anexei nr.4;
e.-Instrucțiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a terenurilor, cu fișa

de date, declarația și oferta financiară, potrivit Anexei nr.5;
f.-Contractul de concesionare, potrivit Anexei nr.6;
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Art.2.-Se actualizează, cu indicele de inflație și în conformitate cu rapoartele de evaluare a terenurilor din U.A.T Oraș și
satele aparținătoare, preţurile minime de pornire a licitaţiilor publice pentru închirierea sau concesionarea terenurilor din
domeniul public sau privat al orașului, aprobate prin HCL nr.4/2013, în vederea amplasării de construcții provizorii, construirii
de locuinţe sau de alte obiective pentru dezvoltarea unor activități economice, potrivit Anexei nr.7.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul de urbanism şi
cadastru şi serviciul financiar contabil.

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

Art.5.-Anexele nr.1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL
Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:

aprobarea documentației-cadru pentru închirierea sau concesionarea unor terenuri din domeniul public sau privat
al orașului administrat de consiliul local.

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 a doua parte a anului trecut am înregistrat foarte multe cereri pentru închirierea de terenuri în vederea amplasării

provizorii de garaje auto, în zona blocurilor F1-F4 unde am achiziționat acel teren, precum și în zona fostei cantine a fabricii
de zahăr, unde am asigurat alternative proprietarilor de autoturisme după ce am ridicat garajele de la toate incintele
blocurilor;

De asemenea, am primit și câteva cereri pentru atribuirea de terenuri în folosință gratuită (potrivit Legii nr.15/2003) sau
concesionarea de terenuri în vederea construirii de locuințe în lotizările aprobate prin Planurile Urbanistice pe străzile Viilor,
Rozelor și Zorilor din orașul Ianca, respectiv din satele Plopu și Perișoru, dar și cereri pentru dezvoltarea unor activități
economice în incinta fostelor CAP-uri din orașul Ianca și din satele aparținătoare Plopu, Perișoru și Oprișenești;

După cum știți, tot în a doua parte a anului trecut a intrat în vigoare și Codul administrativ prin care s-au stabilit noi reguli
în procedurile de închiriere sau concesionare a imobilelor din domeniul public sau privat al unităților administrativ teritoriale;

Din aceste considerente se impune actualizarea documentației-cadru (caiete de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți,
contracte, fișe de date și alte formulare) pentru punerea în acord cu noile prevederi privind valorificarea patrimoniului local,
concomitent și cu actualizarea prețurilor minime de pornire a licitațiilor publice, pe localități și zone.

Prin urmare, având în vedere motivațiile și fundamentările de mai sus, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în
forma propusă.

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.3
din 30 ianuarie 2020

pentru: validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.1 din data de 06.01.2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 ianuarie 2020;
Având în vedere:
►Dispoziția primarului nr.1/06.01.2020 privind stabilirea deficitului în secțiunea de dezvoltare și utilizarea unei sume

din excedentul bugetului local al anului 2019 pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare, în
vederea plății drepturilor de natură salarială aferente lunii decembrie 2019;

►dispoziţiile art.55 alin.(1), art.58 alin.(14) și art.82 alin.(1) din Legea finanţele publice locale nr.273/ 2006, cu
modificările şi completările ulterioare;

►prevederile pct.5.15-5.17 și pct.10.6.2 din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019
aprobate prin Ordinul M.F.P.nr.3751/2019, modificate și completate prin Ordinul M.F.P.nr.3799/2019;

►raportul nr.10025/06.01.2020 al șefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
privind necesitatea stabilirii deficitului în secțiunea de dezvoltare pentru anul 2019, respectiv pentru utilizarea sumei de
450.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2019 în vederea acoperirii temporare a golului de casă la secțiunea de
funcționare, în principal pentru efectuarea plății drepturilor de natură salarială aferente lunii decembrie 2019;

►referatul de aprobare al primarului și avizul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
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, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se validează modificările făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.1/06.01.2020, astfel:
a.-se stabilește deficitul secțiunii de dezvoltare pentru anul 2019, după cum urmează:



a1)-la sursa A, conform pct.5.15-5.17 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul M.F.P.nr.3751/ 2019, în sumă de
1.301.102,64 lei;

a2)-la sursa E, conform pct.10.6 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul M.F.P.nr.3751/ 2019, în sumă de
86.798,35 lei;

b.-pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare, se aprobă utilizarea sumei de 450.000 lei
din excedentul bugetului local al anului 2019, în vederea efectuării plății drepturilor de natură salarială și indemnizația de
hrană, aferente lunii decembrie 2019 ale personalului din aparatul de specialitate al primarului și din serviciile/instituțiile
publice subordonate, ale persoanelor cu handicap grav, precum și pentru repartizarea către unitățile de învățământ
preuniversitar de stat a sumelor necesare finanțării unor cheltuieli de funcționare, în limita a 1/12 din bugetul pe anul 2019.

(2) Pe măsura realizării/încasării veniturilor la secțiunea de funcționare a bugetului local pe anul în curs, suma utilizată
potrivit alin.(1) va fi virată la fondul de dezvoltare.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija
secretarului general.
INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL
Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:

validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.1/06.01.2020.

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:
Potrivit prevederilor art.55 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările

ulterioare, salariile la instituţiile publice se plătesc o dată pe lună pentru luna precedentă, iar conform prevederilor art.58
alin. (1) lit.b) din același act normativ, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele
două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi după
achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează pentru acoperirea temporară a
golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent;

Ținând cont de aceste prevederi legale, precum și de faptul că în primele zile ale acestui an încasările realizate nu au
fost suficiente pentru a asigura plata la timp a drepturilor de natură salarială aferente lunii decembrie 2019, în baza
prevederilor pct.5.15-5.17 și pct.10.6.2 din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019
aprobate prin Ordinul M.F.P. nr.3751/2019, modificate și completate prin Ordinul M.F.P.nr.3799/2019, am emis Dispoziția
nr.1/ 06.01.2020 pentru utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al anului 2019 în vederea acoperirii temporare
a golului de casă la secțiunea de funcționare pe anul 2020, precum și stabilirea deficitului în secțiunea de dezvoltare, cu
obligația prezentării acesteia spre validare consiliului local în prima ședință a acestuia din luna a anului curent;

Prin urmare, având în vedere motivațiile și fundamentările de mai sus, precum și dispoziţiile art.82 din Legea finanţelor
publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii de validare
a acestor modificări aduse bugetului local.

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.4.

din 30 ianuarie 2020
privind: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul administrativ al oraşului
Ianca, pentru anul şcolar 2020-2021.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 ianuarie 2020;
Având în vedere:
►dispozițiile art.24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de

stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului
conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobată prin
Ordinul M.E.N.nr.5090/2019;

►notele de fundamentare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a
oraşului Ianca, pentru organizarea rețelei școlare în anul de învăţământ  2020-2021;

►avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza oraşului Ianca, în anul școlar  2020-2021, transmis prin adresa nr.263/16.01.2020;

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



În temeiul prevederilor art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu dispoziţiile       art.129
alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.a), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 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 organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul administrativ

al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2020-2021, după cum urmează:
I-ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ:

Me
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F/

SI
R Unitatea de învăţământ cu personalitate

juridică/niveluri de învățământ școlarizate/limba
de predare/Adresa, nr. telefon /fax/e-mail

Unitatea de învăţământ fără
personalitate juridică arondată/
Adresa, nr. telefon/fax/e-mail

UR
BA

N
46

75
77

9 /
 09

61
10

22
74 Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”/

preşcolar, primar, gimnazial şi liceal/
limba română/

Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.167,
Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200,

Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519
e-mail: licangelescu@yahoo.com

Şcoala Primară Perişoru
PRE/RO/Satul Perişoru nr.16,

Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Perișoru/

PRE/RO/Satul Perişoru nr.246,
Judeţul Brăila

Grădiniţa cu program normal Târlele Filiu/
PRE/RO/Satul Tîrlele Filiu nr.275,

Judeţul Brăila

Grădiniţa cu program normal Ianca/
PRE/RO/Orașul Ianca, str.Gării nr.8,

Judeţul Brăila
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N
46
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77

9 /
 09
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74

Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”/
Preşcolar(PRE), Primar(PRI), Gimnazial(GIM)

Liceal(LIC), Limba română(RO)
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.167,

Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200,

Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519
e-mail: licangelescu@yahoo.com

Şcoala Gimnazială Plopu
PRI/GIM/RO/Satul Plopu nr.264,

Judeţul Brăila

Grădiniţa cu program normal Plopu,
PRE/RO/Satul Plopu nr.229,

Judeţul Brăila

Şcoala Primară Oprişeneşti
PRI/RO/Satul Oprişeneşti nr.217,

Judeţul Brăila

Grădiniţa cu program normal Oprişeneşti,
PRE/RO/Satul Oprişeneşti nr.217,

Judeţul Brăila

UR
BA

N
46

75
76

0/0
96

10
01

05

Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu”/
Primar(PRI), Gimnazial(GIM), Liceal(LIC)
Profesional(PROF),Limba română(RO)
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.13,

Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668494; 0239/668345

Fax: 0239/668818
e-mail: oncescuianca@yahoo.com

-

II.  ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
Structura arondată/niveluri de învățământ/localitate

UR
BA

N Clubul copiilor Ianca/RO
Oraşul Ianca, str.Gării nr.7, Tel./fax 0239 615137, pcbraila@gmail.com

Județul Brăila



Art.2.-Prin grija secretarului general al orașului Ianca, prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Şcolar
Judeţean Brăila şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, urmând a fi
publicată pe pagina proprie de internet de către administratorul reţelei electronice a comunităţii locale.

INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN
REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe  teritoriul administrativ al oraşului
Ianca, pentru anul şcolar 2020-2021.

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

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.5090/2019 a fost aprobată Metodologia privind fundamentarea cifrei de

şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi
în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020;

Ca o primă etapă, în aplicarea prevederilor art.23 alin.(3) din Metodologie și ca răspuns la adresa nr.10784/10.09.2019
a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, prin adresa nr.17613/12.09.2019 am comunicat că la nivelul U.A.T. Oraș Ianca nu
sunt unități de învățământ propuse spre reorganizare și că, pentru anul şcolar 2020-2021, vom propune spre avizare și
aprobare aceeași rețea școlară stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/31.01.2019, pentru anul şcolar actual, pe baza
avizului conform nr.833/28.01.2019 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila;

Apoi, în a doua etapă prevăzută la art.24 din Metodologie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila a solicitat prin adresa
nr.13653/05.11.2019 transmiterea proiectului reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021,
însoțit de un raport argumentativ, în vederea emiterii avizului conform fără de care hotărârea consiliului local ar fi nulă de
drept. Pentru aceasta am solicitat și am primit notele de fundamentare din partea celor două structuri de învățământ cu
personalitate juridică, din care prezentăm în continuare cele mai importante argumente;

În primul rând trebuie să confirmăm că, la fundamentarea proiectelor planurilor de şcolarizare, ambele unități de
învățământ cu personalitate juridică au respectat:

1.-legislaţia în vigoare privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar;
2.-legislaţia în vigoare privind încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru

fiecare inspectorat şcolar, corelarea la nivelul unităţilor de învăţământ a numărului de posturi cu numărul de elevi/preşcolari
şi încadrarea în bugetul aprobat pe baza costului standard per elev/preşcolar;

3.-standardele naţionale şi europene din domeniul educaţiei privind resursele umane calificate necesare desfăşurării
unui proces educaţional eficient şi eficace;

Pentru anul şcolar 2020-2021, la Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» sunt propuse a se organiza 51 grupe/clase și
968 antepreșcolari/preșcolari/elevi, iar la Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu» sunt propuse 23 grupe/clase și 569
antepreșcolari/preșcolari/elevi, detaliile pe cicluri de învățământ regăsindu-se în notele de fundamentare ale directorilor
celor două licee;

Propunerile din proiectele planurilor de școlarizare la cele două licee/unități de învățământ cu personalitate juridică au
fost întocmite cu încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de către inspectoratul şcolar și cu respectarea prevederilor
O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr.87/2006, bazându-se totodată pe existența
personalului didactic calificat și a bazei materiale specifice specializărilor.

În fine, pentru anul şcolar 2020-2021, vor fi  luate măsurile care se impun pentru a nu se organiza clase sub efectivul
minim stabilit prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu încadrarea
strictă în bugetul calculat potrivit costurilor standard în vigoare, corelate cu numărul de elevi/preşcolari.

În aceste condiții, odată cu primirea avizului conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, transmis prin adresa
nr.263/16.01.2020, au fost parcurse toate etapele obligatorii ale Metodologiei, astfel că poate fi adoptată Hotărârea
Consiliului Local pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ
teritorială a oraşului Ianca, în anul şcolar 2020-2021.

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.5

din 30 ianuarie 2020

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 30 ianuarie 2020;
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, ca urmare a demisiei, reprezentant în consiliul de administrație a Liceului Teoretic «Constantin
Angelescu»;

►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;
►Hotărârea Consiliului Local nr.92/19.12.2019 privind desemnarea doamnei Cazacu Mirela ca reprezentant al consiliului

local în consiliul de administrație al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-2020, în locul
domnului Racu Ștefan;

►scrisoarea nr.10060/07.01.2020 a doamnei Cazacu Mirela prin care, din motive personale apărute ulterior desemnării,
își exprimă indisponibilitatea participării la ședințele consiliului de administrație al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu»
Ianca și ca atare solicită înlocuirea cu un alt consilier local astfel încât să fie întrunite condiția de reprezentare și cvorumul
impar în luarea deciziilor;

►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 «Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-2020.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.92/19.12.2019 privind
desemnarea doamnei Cazacu Mirela ca reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al Liceului Teoretic
«Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-2020, în locul domnului Racu Ștefan.

(3) Pe aceeași dată 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.

INIȚIAT DE PRIMAR AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIȚĂ Alexandru STERIAN
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:
Așa cum vă spuneam în ședința anterioară, 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»;

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.61/26.09.2019, 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» a solicitat desemnarea unui
alt reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație în locul domnului Racu Stefan, iar prin Hotărârea Consiliului
Local nr.92/ 19.12.2019 a fost desemnată doamna Cazacu Mirela;

Numai că, prin scrisoarea nr.10060/07.01.2020, doamna Cazacu Mirela și-a exprimat indisponibilitatea participării la
ședințele consiliului de administrație al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» și ca atare solicită înlocuirea cu un alt
consilier local pentru a fi întrunite condiția de reprezentare și cvorumul impar în luarea deciziilor;

Prin urmare, vă rog să desemnați un alt reprezentant.
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.6

din 30 ianuarie 2020
privind: propunerea pentru acordarea calificativului                                      la evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale domnuIui Sterian Alexandru-Secretar General Oraș Ianca, pentru activitatea desfășurată în anul 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 ianuarie 2020;
Având în vedere:
►dispozițiile art.621 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, respectiv ale art.621-6213 introduse în

Statutul funcționarilor publici prin Legea nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999-republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de resurse umane, precum și avizele comisiilor de
specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(14), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.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) Consiliului Local propune acordarea calificativului........................... la evaluarea performanțelor profesionale

individuale ale domnuIui Sterian Alexandru-Secretar General Oraș Ianca, pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
(2) Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale domnuIui Sterian Alexandru, pentru activitatea

desfășurată în anul 2019, este prevăzut anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija

secretarului general.
INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL
Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:

propunerea pentru acordarea calificativului                     la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
domnuIui Sterian Alexandru-Secretar General Oraș Ianca, pentru activitatea desfășurată în 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 art.597 alin.(2) lit.b) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, a fost abrogat Statutul funcţionarilor publici

aprobat prin Legea nr.188/1999-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția prevederilor art.20,
art.201-2010, art.60 alin.(3), art.601-604, art.621-6213 şi ale Anexei nr.2 la Statut, prevederi introduse prin Legea nr.24/2019
care se aplică în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, pentru activitatea
desfăşurată în anul 2019;

În Capitolul III-lit. B, din Anexa nr.2 la Statut, sunt prevăzute criteriile de performanţă pentru funcţionarii publici de
conducere, precum și detalierea acestora, iar acordarea calificativului se face pe baza punctajului final al evaluării
performanţelor profesionale individuale, după cum urmează:

a.-pentru un punctaj între 1,00 şi 2,00 se acordă calificativul «nesatisfăcător»;
b.-pentru un punctaj între 2,01 şi 3,50 se acordă calificativul «satisfăcător»;
c.-pentru un punctaj între 3,51 şi 4,50 se acordă calificativul «bine»;
d.-pentru un punctaj între 4,51 şi 5,00 se acordă calificativul «foarte bine»;
Dat fiind faptul că detaliile procedurii de evaluare ale funcționarilor publici de execuție și ale funcționarilor publici de

conducere sunt prevăzute în raportul compartimentului de resurse umane, nu-mi mai rămâne decât să spun că și în anul
2019, ca de altfel și în ceilalți ani din 2004 și până în prezent, am avut o colaborare de excepție cu domnul secretar, pentru
că:

-s-a implicat și se implică activ și decisiv în marea majoritate a activităților administrației publice locale, din toate
domeniile de activitate;

-a avut și are inițiativă în promovarea multor proiecte de îmbunătățire a activității aparatului propriu, precum și în
promovarea multor proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru obiective de investiții  în vederea modernizării infrastructurii
locale, iar acuratețea actelor concepute și redactate personal (hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului,
regulamente, caiete de sarcini, instrucțiuni, etc.) au contribuit decisiv la accesarea finanțării;

-stăpânește foarte bine legislația din administrația publică locală și nu numai, propunând de fiecare dată soluții
corecte/inspirate/coerente/concrete în situații de incoerență legislativă, fiind un sfătuitor de nădejde pentru tot personalul
din aparatul de specialitate în interpretarea cu precizie a normelor legale, dar și pentru alți secretari și primari din județ care
nu ezită să-l consulte de fiecare dată când apar noutăți legislative sau când se confruntă cu situații limită în activitatea lor;

-are o relație foarte bună cu Instituția Prefectului și Consiliul Județean, cu celelalte autorități și instituții publice din județ,
unde este foarte apreciat pentru profesionismul și comportamentul de care a dat dovadă în relațiile cu acestea; de altfel și



dumneavoastră ați putut constata în toți acești ani că nu a existat vreo problemă ridicată în timpul ședințelor consiliului local
la care să nu fi avut o soluție, un răspuns, o sugestie, etc., în conformitate cu prevederile legale;

-s-a implicat și se implică activ de fiecare dată în organizarea și desfășurarea ireproșabilă a ședințelor consiliului local,
că intervine prompt de fiecare dată atunci când sunt opinii sau propuneri care contravin normelor legale, sau îi încurajează
și îi sprijină pe cei care au inițiativă și propuneri de îmbunătățire a proiectelor de hotărâri, iar ceea ce este și mai important,
demn de apreciat, este faptul că în lunga sa carieră a dat dovadă de imparțialitate și obiectivitate în relația cu toți consilierii
locali, indiferent de apartenența lor politică, iar asta o spun și ca un fost consilier local din opoziție din perioada anterioară
anului 2004;

-are o ușurință în comunicare de invidiat, spirit de echipă și de sacrificiu, cu multe-foarte multe ore lucrate peste program
sau în zilele de sărbători legale, are răbdare și dă dovadă de modestie, îngăduință, cooperare, creativitate, disciplină,
atitudine pozitivă, bună-voință, putere de convingere, optimism, prudență dar și hotărâre în luarea deciziilor, sociabil și stabil;

În opinia mea, aceste calități și rezultate, comportamentul și în general activitatea desfășurată în anul 2019, consider
că nu pot fi apreciate decât cu calificativul «foarte bine» la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale domnuIui
Sterian Alexandru-Secretarul General al Orașului Ianca.

Ar putea primi chiar nota maximă dacă nu ar fi fost acea revocare a Hotărârii Consiliului Local nr.53 din 11 iulie 2019,
prin care s-a dat în folosință gratuită stadionul orășenesc Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, însă circumstanțele le știți pentru
că le-am discutat pe larg la acea dată, dar....este totuși o revocare asumată!

Prin urmare, având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă,
pentru că sigur acest calificativ îl va motiva și mai mult în activitatea viitoare.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

NOTE: 1.-Anexele la Proiectele de Hotărâri nr.2-6 pot fi consultate la sediul Consiliului Local, etajul 1, camera 3;
2.-Prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 16 ianuarie 2020 și publicat pe pagina proprie

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


