
H O T Ă R Â R E A   Nr.1
din 30 ianuarie 2020

privind: alegerea președintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
30 ianuarie 2020.

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

Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca.
În temeiul prevederilor 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.-Domnul consilier local Gicu MITACHE este ales președinte de şedinţă al
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 30 ianuarie 2020, care va semna hotărârile
adoptate în această ședință, procesul verbal al ședinței, precum şi orice alte documente
legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului președinte de
ședință.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.123 alin.(1) și art.139
alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.
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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.1 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:
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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;
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 Hotărârea Consiliului Local 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.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-
privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Gicu  MITACHE Alexandru STERIAN
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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;
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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.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-
privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Gicu  MITACHE                                                                       Alexandru STERIAN
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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
diu

l d
e

re
zid

en

ță CI
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

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



UR
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46
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77
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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.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Gicu  MITACHE Alexandru STERIAN
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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;
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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 consilier local Mitrea Ștefan Marcel se desemnează ca reprezentant al
Consiliului local al orașului Ianca în Consiliul de administraţie al  Liceului teoretic «Constantin
Angelescu», 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.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Gicu  MITACHE                                                                       Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.6
din 30 ianuarie 2020

privind: propunerea pentru acordarea calificativului «foarte bine» 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 Ianca propune acordarea calificativului «foarte bine» la
evaluarea performanțelor profesionale individuale ale domnuIui Sterian Alexandru-Secretar
General Oraș Ianca, pentru activitatea desfășurată în anul 2019.

(2) Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale domnuIui Sterian
Alexandru, este prevăzut anexa la prezenta hotărâre.

Art.2.-Primarului orașului Ianca se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri, care va definitiva raportul de evaluare prin acordarea punctajului aferent
calificativului propus potrivit art.1.

Art.3.-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 O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.
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