ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.1
din 31 ianuarie 2013
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ianca din data de 31 ianuarie 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 31 ianuarie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local
al oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) 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:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Florin GEORGESCU
este ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din
data de 31 ianuarie 2013, care va semna hotărârile, procesul verbal şi
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.2
din 31 ianuarie 2013
privind: prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al U.A.T.
Ianca şi a Regulamentului Local de Urbanism, până la data aprobării noului Plan
Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 31 ianuarie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.46 alin.(13) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.II din O.U.G.nr.85/2012 pentru modificarea alin.(13) al art.46 din
Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
-adresa nr.24/03.01.2013 a Consiliului Judeţean Brăila - Instituţia Arhitectului Şef,
privind necesitatea adoptării hotărârii consiliului local pentru prelungirea termenului de
valabilitate a Planului Urbanistic General al U.A.T. Ianca şi a Regulamentului Local de
Urbanism;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de
specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d), art.45 alin.(1) 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 prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General
al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraş Ianca şi a Regulamentului Local de Urbanism
aprobate prin H.C.L.nr.46/28.09.2000, cu modificările şi completările ulterioare, până la
data aprobării noului Plan Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism
aferent, dar nu mai târziu de data de 30 decembrie 2015.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice
a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.3
din 31 ianuarie 2013
privind: aprobarea dezmembrării imobilului administrat de consiliul local, format din construcţii şi teren,
situat în satul Perişoru nr.246.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie
2013.
Având în vedere:
-Hotărârea Consiliului Local nr.42/04.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru unele terenuri din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, în vederea construirii
de locuinţe proprietate personală în satul Perişoru nr.246, în baza căreia s-au organizat licitaţii publice şi
s-au încheiat contractele nr.21 şi nr.22/01.05.2008 pentru concesionarea acestor terenuri;
-cererea comună nr.10441/16.01.2013 a doamnelor Chircă Maria şi Dobrişan Oana Silvia din satul
Perişoru, titularele contractelor de concesiune a acestor terenuri, prin care se solicită adoptarea hotărârii
de dezmembrare a imobilului în cauză, necesară înscrierii în cartea funciară a locuinţelor construite pe
aceste terenuri;
-dispoziţiile art.17, art.19 lit. C) şi art.20 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.14 şi art.15 din Regulamentul privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a
documentelor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul A.N.C.P.I.
nr.634/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului
de specialitate al primarului-cu memoriul tehnic şi planul de dezmembrare a imobilului, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă dezmembrarea imobilului administrat de consiliul local, format din construcţii şi
teren aferent în suprafaţă totală de 5015 mp, înscris în Cartea Funciară nr.33, număr cadastral provizoriu
915/2002, situat în satul Perişoru nr.246, cvartal 30-Parcelele 905, 906, 907, 911 şi 912, după cum
urmează:
a)- lotul nr.1, format din teren în suprafaţă de 945 mp aflat în domeniul privat al consiliului local,
concesionat prin contractul nr.22/01.05.2008 doamnei Chircă Maria, în vederea construirii unei locuinţe
potrivit autorizaţiei nr.104/09.10.2008, având adresa poştală satul Perişoru nr.246 A;
b)- lotul nr.2, format din teren în suprafaţă de 1061 mp aflat în domeniul privat al consiliului local,
concesionat prin contractul nr.21/01.05.2008 doamnei Dobrişan Oana Silvia, în vederea construirii unei
locuinţe potrivit autorizaţiei nr.68/06.12.2010, având adresa poştală satul Perişoru nr.246 B;
c)- lotul nr.3, format din teren liber de construcţii în suprafaţă de 1064 mp, aflat în domeniul privat al
consiliului local, având adresa poştală satul Perişoru nr.246 C;
d)- lotul nr.4, format din construcţii în suprafaţă de 248,63 mp şi teren aferent în suprafaţă de 1945
mp, aflat în domeniul public al consiliului local, având adresa poştală satul Perişoru nr.246;
(2) Reprezentarea grafică a dezmembrării imobilului este prevăzută în Planul de amplasament şi
delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul
financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.4
din 31 ianuarie 2013
privind: actualizarea preţurilor minime de pornire a licitaţiilor publice pentru
concesionarea terenurilor în vederea construirii de locuinţe proprietate personală.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 31 ianuarie 2013;
Având în vedere:
-necesitatea actualizării preţurilor minime de pornire a licitaţiilor publice pentru
concesionarea terenurilor în vederea construirii de locuinţe proprietate personală;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(1),
art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(3) 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 actualizează preţurile minime de pornire a licitaţiilor publice pentru
concesionarea terenurilor în vederea construirii de locuinţe proprietate personală,
după cum urmează:
a)-0,17 lei/mp/an, pentru terenurile situate în oraşul Ianca, str.Primăverii;
b)-0,14 lei/mp/an, pentru terenurile situate în oraşul Ianca, străzile Viilor,
Mecanizatorilor, Rozelor şi Zorilor;
c)-0,11 lei/mp/an, pentru terenurile situate în satele Plopu şi Perişoru.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul, serviciul de urbanism şi cadastru şi serviciul financiar contabil.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.5
din 31 ianuarie 2013
privind: aprobarea cotizaţiei oraşului Ianca la Societatea Naţională de Cruce Roşie din
România - Filiala Judeţeană Brăila, începând cu anul 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 31 ianuarie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.8 şi art.15 lit.a) din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din
România nr.139/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Local nr.62/2011 privind aderarea oraşului Ianca la
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Judeţeană Brăila, precum
şi sprijinirea financiară a acesteia în acţiunile social-umanitare organizate;
-adresa nr.18/21.01.2013 a Filialei Judeţene Brăila a Societăţii Naţionale de Cruce
Roşie din România, prin care se solicită aprobarea cotizaţiei oraşului Ianca pentru
anul 2013;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.10, art.17, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.a),
art.45 alin.(2) lit.f) 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) Se aprobă cotizaţia oraşului Ianca la Societatea Naţională de Cruce
Roşie din România - Filiala Judeţeană Brăila, începând cu anul 2013, în sumă de 2500
lei/an.
(2) Cotizaţia va fi plătită în contul Filialei Judeţene de Cruce Roşie Brăila,
RO17RNCB0048025914360001, deschis la Sucursala BCR Brăila, Cod Fiscal
15226376.
(3) La fundamentarea şi aprobarea bugetelor locale anuale, începând cu anul 2013,
se va avea în vedere alocarea sumei stabilite potrivit alin.(1).
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
serviciul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.6
din 31 ianuarie 2013
pentru: completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.87/2007, privind acordarea unor facilităţi
personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.8 şi art.9 din Legea voluntariatului nr.195/2001-republicată în anul 2006;
-dispoziţiile art.7 din Statutul personalului din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin
H.G.nr.1579/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
-pct.6 din Planul de măsuri pentru operaţionalizarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
(S.V.S.U.), aprobat prin Ordinul Prefectului nr.22/2007;
-Hotărârea Consiliului Local nr.87/25.10.2007, privind acordarea unor facilităţi personalului din cadrul
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă;
-Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, aprobat
prin H.C.L.nr.66/2005;
-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi
raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.8, art.45 alin.(1) 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.-Articolul nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.87/2007, privind acordarea unor facilităţi
personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, se completează cu patru noi alineate,
alin.(3), (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:
„(3) Personalul voluntar din cadrul compartimentului de prevenire a incendiilor la gospodăriile
populaţiei de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, poate beneficia de scutirea de impozitul pe
clădiri ( locuinţă şi anexe) şi terenul aferent acestora dacă desfăşoară activităţi de prevenire ce constau în
efectuarea controalelor la toate gospodăriile populaţiei în vederea depistării neregulilor care pot conduce la
declanşarea unui incendiu, precum şi îndrumarea populaţiei de a respecta principalele reguli de prevenire
şi stingere a incendiilor.
(4) Controalele se vor executa bianual, după un grafic întocmit de către şeful S.V.S.U Ianca. Primul
control se va efectua până la data de 31 martie a fiecărui an, iar al doilea control se va efectua până la data
de 30 septembrie a fiecărui an. Numărul minim obligatoriu de gospodării verificate în cadrul fiecărui
control va fi de 150, de fiecare voluntar, în fiecare din cele două perioade. Orice întârziere peste cele două
termene limită, precum şi verificarea unui număr de gospodării sub limita minimă, conduce la anularea
facilităţilor fiscale prevăzute în contractul de voluntariat.
(5) Pentru a beneficia de scutirea de impozit, fiecare voluntar va prezenta spre vizare şefului S.V.S.U
caietul cu activităţile de prevenire şi control din cele două perioade, după care se va supune spre aprobare
primarului pentru acordarea facilităţilor fiscale
(6)- Scutirea de impozit se aplică doar pentru o singură locuinţă de pe raza administrativ teritorială a
oraşului Ianca, respectiv cea în care voluntarul are domiciliul/reşedinţa de cel puţin un an înscris/înscrisă
în actul de identitate şi în care locuieşte efectiv, chiar dacă locuinţa nu se află în proprietatea voluntarului.”
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, şeful
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 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 şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.7
din 31 ianuarie 2013
privind: organizarea reţelei şcolare şi stabilirea cifrelor de şcolarizare pentru unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, începând cu
anul şcolar 2013-2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
ianuarie 2013;
Având în vedere:
-adresa nr.704/29.01.2013 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila privind avizul conform
pentru organizarea reţelei şcolare şi stabilirea cifrelor de şcolarizare pentru unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, începând cu
anul şcolar 2013-2014;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul 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.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(1) 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 organizează reţeaua şcolară şi se stabilesc cifrele de şcolarizare pentru unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, începând cu
anul şcolar 2013-2014, după cum urmează:
Denumirea unităţii de
învăţământ cu PJ – Adresa,
nr. telefon /fax/e-mail

Liceul Teoretic
„Constantin
Angelescu”
Oraşul Ianca,
str. Calea Brăilei
nr.167,
Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200
TelFax 0239668344
0239668519
e-mail: licangelescu
@yahoo.com
preşcolar, primar,
gimnazial şi liceal

Nr.
clase
/grupe
de
elevi

29

Nr. elevi/
preşcolari

677

Denumirea unităţii de
învăţământ fără
personalitate juridică
(arondată)- Adresa, nr.
telefon /fax/e-mail

Şcoala
Gimnazială
Perişoru
Oraşul Ianca,
Satul Perişoru
nr.16,
Judeţul Brăila
C.P. 815204
Tel.
0239668548,
email:
scoalaperisoru
@yahoo.com
Grădiniţa
Sat Perişoru
nr.246
Grădiniţa
Sat Tîrele Filiu
nr.275

Nr.
clase/
grupe
de
elevi

Nr. elevi
/preşcolari

9

131

TOTAL clase /
grupe de
elevi/preşcolari
din unitatea cu
PJ + structuri

TOTAL
elevi/preşcolari
din unitatea cu
PJ + structuri

38/4
808/55
2

30

1

13

Liceul Tehnologic
„Nicolae Oncescu”
Oraşul Ianca, str.
Calea Brăilei nr.13,
Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200
Tel.0239668494
0239668345
Fax.0239668818
e-mail: oncescuianca
@yahoo.com
primar, gimnazial
liceal şi profesional

Şcoala Gimnazială
Plopu
Oraşul Ianca, Satul
Plopu nr.264,
Judeţul Brăila
Cod Poştal 815205
Tel. 0239651000,
Fax.0339810562
e-mail: scoala_plopu
05@yahoo.com
preşcolar, primar
şi gimnazial

Grădiniţa Ianca
Oraşul Ianca,
str.Gării nr.8,
Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200
Tel. 0239668057,
Fax.0239668057
email: gradinitaianca
@yahoo.com
preşcolar

25

9

605

180

4

Grădiniţa
Sat Berleşti
nr.164

1

12

-

-

-

Şcoala Primară
Oprişeneşti,
nr.217

2

40

2

35

Grădiniţa
Sat Plopu,
nr.229
Grădiniţa
Sat
Oprişeneşti
nr.217

2

29

Grădiniţa nr.1
Oraşul Ianca str.
Calea Brăilei
nr.116

3

70

73
Grădiniţa nr.3
Oraşul Ianca str.
Sărăţeni nr.2

1

26

605

9/6

180/104

8

161

18

Art.2.-Prin grija secretarului, prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Şcolar
Judeţean Brăila şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ
teritorială a oraşului Ianca, urmând a fi publicată pe pagina proprie de internet de către
administratorul reţelei electronice a comunităţii locale, după intrarea în vigoare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.8
din 31 ianuarie 2013
privind: acordarea unui mandat special primarului, în calitate de reprezentant al oraşului Ianca în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Dunărea” Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data de 31 ianuarie
2013;
Având in vedere:
-adresa nr.14 din 09.01.2013, prin care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila
solicită acordarea unui mandat special reprezentantului legal al oraşului Ianca în Adunarea Generală a
Asociaţiei, pentru a vota cotizaţia anuală a membrilor asociaţi, Strategia de dezvoltare a serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi Strategia de stabilire/modificare/ajustare a preţurilor şi
tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, pe întreaga durată a mandatului;
-Hotărârea Consiliului Local nr.7/24.01.2008, privind aderarea oraşului Ianca la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Local nr.59/24.06.2009 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare ale oraşului Ianca către Operatorul S.C. Compania de Utilităţi Publice
„Dunărea” S.A. Brăila;
-Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila nr.11/
14.07.2009, privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
şi Contractul de delegare a gestiunii nr.670 din 10.09.2009 încheiat cu Operatorul S.C. Compania de
Utilităţi Publice „Dunărea” S.A. Brăila;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului
local.
În temeiul prevederilor art.11, art.12 alin.(1), art.36 alin.(1), alin. (2) lit.b), c), d) şi e), alin.(4) lit.a) şi
e), alin.(6) lit.a) punctul 14 şi alin.(7) lit.a) şi c), art.37, art.45 alin.(1) şi alin.(2) lit.a) şi d), art.62 alin.(1)
şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.23 alin.(1) şi alin.(2) lit.b), art.16 alin.(2) lit.k) şi
alin.(3) lit.a), art.20 alin.(1) şi alin.(5) şi art.21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Dunărea” Brăila autentificat sub nr.5139 din 24.07.2009;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul Fănel George Chiriţă, primarul oraşului Ianca, se împuterniceşte să voteze în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, pe întreaga durată a
mandatului de primar, următoarele:
a)-Cotizaţia anuală a membrilor asociaţi propusă de Consiliul Director al Asociaţiei;
b)-Strategia de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul ariei
delegate Operatorului SC Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” S.A. Brăila, precum şi modificarea
sau completarea acesteia, după caz;
c)-Strategia de stabilire/modificare/ajustare a preţurilor şi tarifelor serviciilor publice de alimentare cu
apă şi de canalizare la nivelul ariei delegate Operatorului SC Compania de Utilităţi Publice „Dunărea”
S.A. Brăila, precum şi modificarea sau completarea acesteia, după caz.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa din data de 31 ianuarie 2013, cu un numar de_voturi din
numărul total de 17 consilieri existenţi în funcţie, îndeplinindu-se cerinţa de majoritate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.9
din 31 ianuarie 2013
privind: acordarea unui mandat special primarului în calitate de reprezentant al oraşului Ianca în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco-Dunărea” Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data de 31
ianuarie 2013;
Având in vedere:
-adresa nr.792/27.12.2012, prin care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila solicită acordarea unui mandat special reprezentantului legal al oraşului Ianca,
în vederea votării cotizaţiei pe anul 2013 în Adunarea Generală a Asociaţiei;
-adresa nr.791/20.12.2012 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco - Dunărea”
Brăila, cuprinzând situaţia cotizaţiei pentru anul 2013 a unităţilor administrativ teritoriale ca
membre asociate, propusă de către Consiliul Director în conformitate cu prevederile art.23
alin.(2) lit.b) din Statutul Asociaţiei;
-Hotărârea Consiliului Local nr.93/06.11.2008, privind aderarea oraşului Ianca la Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară „Eco-Dunărea” Brăila;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local.
În temeiul prevederilor art.11, art.12 alin.(1), art.36 alin.(1), alin. (2) lit.e) şi alin.(7) lit.a) şi
c), art.37, art.45 alin.(1) şi alin.(2) lit.a) şi d), art.62 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul Fănel George Chiriţă, primarul oraşului Ianca, se împuterniceşte să voteze în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco - Dunărea” Brăila, pe
întreaga durată a mandatului de primar, următoarele:
a)-cotizaţia anuală a membrilor asociaţi, propusă de Consiliul Director al Asociaţiei;
b)-modificarea sau completarea, după caz, a Statutului Asociaţiei autentificat sub nr.6967/
27.09.2012 şi înregistrat în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la Judecătoria Brăila.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către domnul primar Fănel George
Chiriţă, personal prin participarea la Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Eco-Dunărea” Brăila.
Art.3.-Prin grija secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice, prezenta
hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco-Dunărea” Brăila şi
adusă la cunoştinţă publică.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa din data de 31 ianuarie 2013, cu un numar
de_voturi din numărul total de 17 consilieri existenţi în funcţie, îndeplinindu-se cerinţa de
majoritate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.10
din 31 ianuarie 2013
privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă pe teritoriul
administrativ al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie
2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.13 lit. a) şi art.14 lit. a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr. 481/2004 privind
protecţia civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.6 alin.(2) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor,
aprobată prin Ordinul MAI nr. 132/2007;
-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) 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) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca,
aprobat prin H.C.L. nr.27/2010-cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează după cum
urmează:

I. Modificări :
a)- la cap.II, secţiunea 6 - punctul f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Operatorii economici care au în obiectul de activitate desfăşurarea de activităţi turistice şi care
dispun de capacităţi de primire turistică sunt :
1. S.C Corandri Com S.R.L
- Motel-restaurant - capacitate cazare 24 locuri ;
2. S.C Senin S.R.L
- Motel-restaurant - capacitate cazare 18 locuri ;
3. S.C Vilacrus Trade S.R.L
- Motel-restaurant - capacitate cazare 24 locuri ;
4. S.C Muşatinii Trade S.R.L - Motel-restaurant - capacitate cazare 10 locuri.»
b)- la cap.II, secţiunea 7 - punctul a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Instituţiile de administraţie publică, de cultură, de ocrotire a sănătăţii etc. (şcoli, primărie, grădiniţe,
muzee, instituţii etc.) care funcţionează pe raza U.A.T Ianca sunt următoarele:
Nr.
Crt
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Instituţie

Profil de activitate

Adresă/Nr.telefon

Primăria Ianca
Poliţia Ianca
Jandarmeria Ianca
U.A.M.S Ianca
Cabinete Medicale Individuale
Serviciul de Ambulanţă
I.S.U Brăila– Grupa 2 stingere
Grădiniţa Ianca
Liceul tehnologic „N.Oncescu”
Liceul teoretic „C-tin Angelescu”
Muzeul Ianca
Casa de Cultură Ianca
Administraţia Financiară Ianca
Notariatul Public Ianca

Administraţie publică
Ordine publică
Pază şi ordine publică
Asistenţă medico-socială
Activităţi medicale
Urgenţe medicale
Intervenţii stingere incendii
Învăţământ preşcolari
Învăţământ clasele I-XII
Învăţământ clasele I-XII
Activităţi de muzeologie
Activităţi cultural-artistice
Activităţi fiscale
Activităţi notariale

str.Gării, nr.7/0239668178
str.Sărăţeni. nr.4/0239668444
str.Sărăţeni, nr.2
str.Teilor, nr.74/0239668346
str.Morii, nr.1/0239668272
str.Teilor, nr.74/0239668490
str.Gării, nr.7/0239668888
str.Gării, nr.8/0239668057
str.Brăilei, nr.13/0239668494
str.Brăilei, nr.167/0239668344
str.Gării, nr.9/0239668178
str.Brăilei, nr.35/0239669230
str.Eroilor, /0239668930
str.Gării, nr.5/0239668959

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Şcoala Gimnazială Perişoru
Grădiniţa Perişoru
Şcoala Gimnazială Plopu
Grădiniţa Plopu
Grădiniţa Tîrlele Filiu
Şcoala primară Oprişeneşti
Grădiniţa Oprişeneşti
Grădiniţa Berleşti

Învăţământ clasele I-VIII
Învăţământ preşcolari
Învăţământ clasele I-VIII
Învăţământ preşcolari
Învăţământ preşcolari
Învăţământ clasele I-IV
Învăţământ preşcolari
Învăţământ preşcolari

sat Perişoru / 0239668548
sat Perişoru / 0239668548
sat Plopu / 0239651000
sat Plopu / 0239651000
sat Tîrlele Filiu
sat Oprişeneşti / 0239650710
sat Oprişeneşti / 0239650710
sat Berleşti

c) la cap.III, secţiunea 1- punctul b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca există posibilitatea producerii incendiilor de această natură.
Oraşul Ianca are în proprietate o suprafaţă de 21,4703 ha de pădure de salcâm cu o vechime de circa
12 de ani. Aceasta este situată la intersecţia DN 2B cu DJ 211 (Ianca - Bordei Verde), în apropierea
satului Gara Ianca. În ultimii 5 ani nu s-au înregistrat incendii de pădure pe raza U.A.T Ianca.»

II. Completări :
a) se introduce capitolul V, care va avea următorul cuprins :
«Capitolul V. RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE
Resursele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi acoperire a riscurilor
sunt evidenţiate în Planurile de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă.
Aceste Planuri se întocmesc la începutul fiecărui an, iar sumele respective fac parte din bugetul local
fiind supuse aprobării în prima şedinţă a consiliului local.
Pentru prevenirea şi combaterea riscurilor identificate pe raza U.A.T Ianca şi ţinând cont de
amploarea şi efectele posibile ale acestora, s-au stabilit următoarele tipuri de forţe participante :
a) serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă – componenta preventivă – cu un număr de 32 de
voluntari;
b) formaţiuni de protecţie civilă din cadrul serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, prin echipele
de înştiinţare-alarmare (5 voluntari), adăpostire (5 voluntari), deblocare-salvare (5 voluntari);
c) formaţiuni de asistenţă şi remedieri defecţiuni din cadrul serviciul voluntar pentru situaţii de
urgenţă, prin echipele sanitar-veterinară (1 voluntar) şi tehnic-instalaţii (2 voluntari).
Pe lângă tipurile de forţe enumerate mai sus, vor mai acţiona, în funcţie de complexitatea intervenţiei,
şi echipaje ale poliţiei şi jandarmariei care îşi desfăşoară activitatea pe raza U.A.T Ianca. Totodată vor
mai acţiona echipe din cadrul Poliţiei Locae Ianca, precum şi echipe din cadrul Direcţiei Serviciilor
Publice Ianca.»
b) se introduce capitolul VI, care va avea următorul cuprins:
«Capitolul VI. LOGISTICA ACŢIUNILOR
În cazul producerii unei situaţii de urgenţă pe raza U.A.T Ianca, forţele şi mijloacele de intervenţie
sunt stabilite prin planurile de apărare specifice, respectiv :
- planul de apărare în caz de cutremur;
- planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale;
- planul de evacuare în situaţii de urgenţă a populaţiei şi a unor bunuri material.
Forţele şi mijloacele de intervenţie vor acţiona conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare
specifice menţionate mai sus.»
c) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se completează cu anexele nr.3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 şi 12, care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca aprobat prin
H.C.L. nr.27/2010, actualizat cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aprobate potrivit
alin.(1), este prevăzut în anexa prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de preşedinte
al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija secretarului şi a
compartimentului de informare şi relaţii publice.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.11
din 31 ianuarie 2013
privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
31 ianuarie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.30 alin.(1), art.32 alin(3) şi art.33 din O.U.G. nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/
2005, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr. 481/
2004 privind protecţia civilă - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.2 din H.G. nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de
asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă;
-dispoziţiile art. 50 din Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de
evacuare în situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 1184/2006;
-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei
de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) 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) Se aprobă Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administratriv al oraşului Ianca în
anul 2013, potrivit Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) La fundamentarea şi aprobarea bugetului local pe anul 2013, vor fi alocate
fondurile necesare finanţării cheltuielilor materiale şi de capital prevăzute în Plan.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în
calitate de preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice.
*
Anexa poate fi consultată pe pagina de internet www.primaria-ianca.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florin GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.12
din 28 februarie 2013
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ianca din data de 28 februarie 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 28 februarie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local
al oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) 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:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Florea LUPU este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 28
februarie 2013, care va semna hotărârile, procesul verbal şi celelalte
documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.13
din 28 februarie 2013
privind: constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcţie al
domnului Epureanu Ionel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a
demisiei.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28 februarie 2013;
Având în vedere:
-Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr.4/30.01.2013, privind validarea mandatului
de consilier judeţean în funcţie al domnului Epureanu Ionel;
-demisia domnului Epureanu Ionel din funcţia de consilier local în exerciţiu,
înregistrată sub nr.11104 din 31.01.2013;
-dispoziţiile art.88 alin.(2) şi art.91 alin.(1) din Legea nr.161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare;
-dispoziţiile art.9 alin.(2) lit.a) şi alin. (3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) 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) Consiliul local al oraşului Ianca constată încetarea de drept a mandatului de
consilier local în funcţie al domnului Epureanu Ionel, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului, ca urmare a demisiei.
(2) Pe data prezentei hotărâri se declară locul vacant, urmând a se valida mandatul de
consilier local în funcţie al următorului consilier local supleant declarat ales la alegerile
locale din 2012 pe lista Uniunii Social Liberale, în conformitate cu prevederile Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi ale Legii nr.67/2004 privind alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice
a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.14
din 28 februarie 2013
privind: validarea mandatului de consilier local în funcţie al domnului Mitrea Ştefan Marcel, în
cadrul Consiliului local al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
februarie 2013;
Având în vedere:
-Hotărârea Consiliului Local nr.13/28.01.2013 privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local în funcţie şi declararea locului vacant al domnului Epureanu Ionel,
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei;
-tabelul cu propuneri de candidaturi pentru funcţia de consilier local al Uniunii Social
Liberale Brăila, înregistrat la nr.18/27.04.2012 de către Circumscripţia orăşenească nr.3 Ianca,
procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea
mandatelor pentru funcţia de consilier local, precum şi Hotărârea nr.56/27.06.2012 privind
declararea ca legal constituit a Consiliului local al oraşului Ianca, potrivit cărora ultimul mandat
de consilier local în funcţie validat de pe lista Uniunii Social Liberale Brăila este cel al domnului
Priceputu George, iar următorii candidaţi care nu au obţinut mandate de consilier local în funcţie,
fiind declaraţi aleşi pe această listă consilieri supleanţi la alegerile locale din 10 iunie 2012, sunt
domnii Popescu Vasilică şi Mitrea Ştefan Marcel;
-demisia domnului Popescu Vasilică din funcţia de consilier local supleant declarat ales pe
lista Uniunii Social Liberale Brăila la alegerile locale din data de 10 iunie 2012, înregistrată sub
nr.11418/11.02.2013;
-adresa Uniunii Social Liberale Brăila nr.13/13.02.2013 prin care se confirmă faptul că
domnul Mitrea Ştefan Marcel este în continuare membru al acestei alianţe politice şi ca atare se
solicită validarea mandatului acestuia de consilier local în funcţie;
-raportul comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în cadrul Consiliului local al
oraşului Ianca la alegerile locale din 10 iunie 2012;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;
-dispoziţiile art.96 alin.(9) din Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale nr.67/2004-republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) 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.-Începând cu data prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local în
funcţie al domnului Mitrea Ştefan Marcel, în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca, urmând a
face parte din comisia de specialitate nr.2 pentru agricultură şi activităţi economico-financiare.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARULUI ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.15
din 28 februarie 2013
privind: aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 28 februarie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.28 alin.(3) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G.nr.50/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de asistenţă socială din
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3
din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2013, potrivit
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Planul de acţiuni şi lucrări de interes local aprobat potrivit art.1, precum şi
lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social care urmează să efectueze acţiuni sau
lucrări de interes local, se afişează la sediul primăriei prin grija şefului serviciului de
asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
serviciul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care
vor întocmi planul lunar de acţiuni şi lucrări de interes local.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARULUI ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
ANEXA LA H.C.L.Nr.15/2013
PLAN
de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de
beneficiarii ajutorului social în anul 2013
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Denumirea acţiunii sau
lucrării de interes local
Întreţinerea parcului orăşenesc
Întreţinerea bazei sportive „Ştefan
Vrăbioru”
Întreţinerea spaţiilor verzi din zona
centrală a oraşului
Întreţinerea drumurilor comunale Ianca –
Berleşti şi Ianca – Tîrlele Filiu
Întreţinerea incintelor unităţilor de
învăţământ din oraşul Ianca
Întreţinerea incintelor unităţilor de
învăţământ din satele Plopu, Perişoru,
Oprişeneşti, Berleşti şi Tîrlele Filiu
Întreţinerea incintei Unităţii de Asistenţă
Medico Socială Ianca
Plantat pomi fructiferi şi arbuşti
ornamentali
Întreţinerea pădurilor din proprietatea
oraşului Ianca
Întreţinerea cimitirelor
(Căile de acces, Aleea Eroilor, etc.)
Întreţinerea păşunilor din oraşul Ianca
şi satele componente
Întreţinerea târgului şi a pieţei orăşeneşti
Tăiat, transportat şi depozitat lemne de foc
pentru unităţile şcolare
Întreţinerea incintelor aferente bisericilor
din oraşul Ianca şi satele componente
Îndepărtarea zăpezii şi gheţii de pe aleile
din zona centrală a oraşului
Alte acţiuni şi lucrări de interes local
stabilite prin dispoziţie a primarului
Intreţinerea incintei si clădirilor
proprietatea U.A.T. Ianca din str. Gării, nr.
7, date in administrarea Asociaţiei Cultural
Istorice „Muzeul „Ianca

Perioada desfăşurării
martie-octombrie
aprilie-noiembrie
martie-octombrie
iunie-august
ianuarie-decembrie

ianuarie-decembrie
ianuarie-decembrie
februarie-aprilie
octombrie-noiembrie
martie – iunie
octombrie-decembrie
martie-aprilie
septembrie-decembrie
martie-aprilie
septembrie-decembrie
Săptămânal,
în zilele de marţi şi vineri
mai-august
aprilie-octombrie
ianuarie-aprilie
noiembrie-decembrie
ianuarie-decembrie
ianuarie-decembrie

NOTĂ:repartizarea persoanelor apte de muncă şi a numărului de ore pentru fiecare acţiune
sau lucrare,precum şi efectuarea instructajului privind normele de tehnică a securităţii muncii,
se fac prin grija primarului.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
p SECRETARUL ORAŞULUI
Florea LUPU

Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.16
din 28 februarie 2013
privind: însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a oraşului Ianca, judeţul Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28 februarie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.10 alin.(2) din Legea nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul
statului;
-dispoziţiile art.1 alin.(5) din H.G.nr.25/2003 privind stabilirea metodologiei de
elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi
comunelor;
-procesul verbal nr.11536/25.02.2013, din care rezultă că s-a îndeplinit procedura
dezbaterii şi consultării locuitorilor asupra celor trei variante ale stemei oraşului, prin
publicare pe pagina proprie de internet şi prin afişare la sediul consiliului local pe data de
14.02.2013, conform căruia varianta nr.1, din cele trei variante supuse consultării,
reprezintă cel mai bine tradiţiile istorice, precum şi realităţile economice şi socialculturale locale;
-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului de cultură, sport şi
administrativ gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (1), art.45 alin.(1) 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) Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a oraşului Ianca, judeţul
Brăila, prevăzută în Anexa nr.1.
(2) Descrierea elementelor stemei şi semnificaţiile acestora sunt prevăzute în Anexa
nr.2.
Art.2.-Proiectul de stemă, cu descrierea elementelor şi semnificaţiile acestora, va fi
transmis spre analiză Comisiei judeţene pentru avizarea proiectelor de steme ale unităţilor
administrativ teritoriale din judeţul Brăila, constituită prin Ordinul Prefectului.
Art.3.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului
Local nr.81/2011 privind însuşirea proiectului de stemă a oraşului Ianca.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice
a comunităţii locale.
Art.5.-Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

STEMA ORASULUI IANCA
descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei
orasului Ianca din judeţul Brăila
Descrierea heraldică a stemei:
Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În primul câmp, verde, un buchet cu trei spice de grâu, trei ştiuleţi de porumb şi o floarea
soarelui, totul de aur.
În al doilea câmp, de aur, o sondă petrolieră, albastră.
În câmpul inferior, pe argint, o apă vălurită, albastră.
Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.
Semnificaţiile elementelor stemei
Scutul triunghiular respectă conventia naţională privind stemele localităţilor.
Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.
Buchetul de cereale reprezintă bogăţia solului şi cultura cerealelor, ocupaţia principală
tradiţională în această zonă, iar numărul firelor de cereale semnifică cele 7 localități care se află
în teritoriul administrativ al oraşului Ianca.
Sonda face referire la extracţiile de petrol şi gaze, o altă ocupaţie tradiţională a locuitorilor din
această zonă.
Vârful scutului vălurit albastru, reprezintă cele două lacuri din localitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.17
din 28 februarie 2013
privind: acordul consiliului local pentru înfiinţarea unui centru de permanenţă fix în oraşul Ianca, în
vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale primare.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
februarie 2013;
Având în vedere:
-adresa Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Brăila nr.1993/2011, prin care se propune
înfiinţarea unui centru de permanenţă fix în oraşul Ianca în vederea asigurării continuităţii asistenţei
medicale primare;
-dispoziţiile art.3, art.4 alin.(1) şi art.6 alin.(1) şi (2) din Legea nr.263/2004 privind asigurarea
continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.2, art.3 lit.a), art.12 alin.(1) lit.c), art.12 alin.(2) lit.b) şi c) şi art.17 alin.(1) lit.a) şi
alin.(4) din Normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare
prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul comun nr.697/112/2011 al Ministerului Sănătăţii
Publice şi Ministerului Administraţiei şi Internelor;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.3, art.45 alin.(3) 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.-Consiliul local este de acord cu înfiinţarea unui centru de permanenţă fix în oraşul Ianca,
pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare.
Art.2.-(1) În vederea înfiinţării centrului de permanenţă fix de către Direcţia de Sănătate Publică
a Judeţului Brăila, precum şi pentru funcţionarea acestuia, Consiliul local al oraşului Ianca asigură:
a)-spaţiul necesar în incinta Unităţii de Asistenţă Medico Socială din oraşul Ianca, str.Teilor
nr.74, pentru care s-a emis Autorizaţia sanitară de funcţionare nr.17197/2004;
b)-personalul auxiliar;
c)-dotarea minimală potrivit standardelor din Anexa nr.3 la Normele metodologice aprobate prin
Ordinul comun al M.S.P. şi M.A.I. nr.697/112/2011;
d)-utilităţile publice (energie electrică, energie termică, apă, canalizare, salubrizare,etc.);
e)-paza.
(2) În limita sumelor alocate anual cu această destinaţie în bugetul local, se poate participa şi la
dotarea trusei de urgenţă cu medicamentele şi materialele sanitare conform baremului prevăzut în
Anexa nr.4 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr.697/112/2011.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi directorul Unităţii
de Asistenţă Medico Socială din subordinea consiliului local.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI

Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.18
din 28 februarie 2013
privind: atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Ianca a unui drum de exploatare agricolă şi
instituirea dreptului de uz şi servitute asupra acestuia în favoarea S.C.Blue Power S.R.L.Iaşi, pentru
trecerea subterană a liniei electrice de la parcul eolian din comuna Bordei Verde la Staţia de
transformare Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie
2013;
Având în vedere:
-adresele nr.17/04.02.2013 şi nr.636/06.10.2013 ale Societăţii Comerciale Blue Power S.R.L.Iaşi, prin
care se solicită adoptarea unei hotărâri a consiliului local pentru atestarea apartenenţei la domeniul privat
al oraşului Ianca a unui drum de exploatare agricolă şi instituirea dreptului de uz şi servitute asupra
acestuia, pentru trecerea subterană a liniei electrice de la parcul eolian din comuna Bordei Verde la Staţia
de transformare Ianca;
-dispoziţiile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
-dispoziţiile art.2 lit.a) şi art.104 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, cu modificările şi
completările ulterioare;
-dispoziţiile art.12 alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, coroborate
cu prevederile art.3 alin.(1) din H.G.nr.135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile
şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra
proprietăţilor private afectate de capacităţile energetice;
-dispoziţiile art.551 pct.4 şi 6 şi art.755-772 din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.121 alin.(2) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se atestă apartenenţa la domeniul privat al oraşului Ianca a drumului de exploatare agricolă
DE 1141, cu suprafaţa de 4034 mp, şi se instituie dreptul de uz şi servitute asupra acestuia, cu titlu
gratuit, în favoarea Societăţii Comerciale Blue Power S.R.L.Iaşi, pentru trecerea subterană a liniei
electrice de la parcul eolian din comuna Bordei Verde la Staţia de transformare Ianca, pe toată durata de
viaţă a parcului eolian.
(2) Datele de identificare ale drumului şi traseului acestuia sunt prevăzute în planul de amplasament
anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Condiţiile de exercitare a dreptului de uz şi servitute vor fi stabilite prin convenţia-cadru încheiată
între părţi, potrivit anexei la H.G.nr.135/2011.
Art.2.-Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Ianca se va actualiza prin
introducerea în listă a bunului imobil prevăzut la art.1.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul
de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
p.
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.19
din 28 februarie 2013
privind: trecerea unui teren din domeniul privat al oraşului în domeniul public al oraşului şi în
administrarea consiliului local, situat în oraşul Ianca, str.Şcolii nr.7, în vederea amenajării
târgului orăşenesc.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
februarie 2013;
Având în vedere:
-condiţiile improprii din actualul târg orăşenesc, în care se desfăşoară activitatea de
comercializare a animalelor, cerealelor şi a altor bunuri de către cetăţenii din oraşul Ianca şi din
localităţile limitrofe, fapt ce nu a permis finalizarea procedurii de autorizare a acestuia;
-necesitatea amenajării unui târg în care să se comercializeze în condiţii optime animalele,
cerealele şi alte bunuri produse de locuitorii din oraşul Ianca şi din localităţile limitrofe, comerţ
care a reprezentat o tradiţie şi o ocupaţie de bază pentru populaţia din această zonă a judeţului;
-dispoziţiile art.8 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă trecerea unui teren din domeniul privat al oraşului în domeniul public al
oraşului şi în administrarea consiliului local, în suprafaţă de 6850 mp, situat în oraşul Ianca,
str.Şcolii nr.7, în vederea amenajării târgului orăşenesc.
(2) Datele de identificare ale terenului sunt prevăzute în planul de amplasament şi delimitare
a imobilului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Ianca se va actualiza prin
introducerea în listă a bunului imobil prevăzut la alin.(1).
Art.2.-(1) La fundamentarea şi aprobarea bugetului local pe anul în curs, pe baza devizului
estimativ al lucrărilor, vor fi alocate fondurile necesare amenajării târgului orăşenesc.
(2) La împrejmuirea terenului pot fi utilizate plăcile şi stâlpii care se vor recupera din
dezafectarea gardului de la vechiul amplasament al târgului orăşenesc.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.20
din 28 februarie 2013
privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local în vederea înfiinţării unei exploataţii agricole în oraşul Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie
2013.
Având în vedere:
-cererea nr.10042/04.01.2013, prin care domnul Chiţu Marius din oraşul Ianca, str.Sărăţeni nr.181, a
solicitat concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în
incinta fostei CAP Ianca - str.Sărăţeni, în vederea înfiinţării unei exploataţii agricole;
-dispoziţiile art.3, art.4, art.5 lit. b), art.7, art.9, art.10, art.12 şi art.14 lit.a) din OUG nr.54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007,
cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1, art.5 alin. (2) şi art.8 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a OUG
nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG
nr.168/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate, instrucţiunile şi
caietul de sarcini, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi
art.123 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 organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de
4460 mp. din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în incinta fostei CAP Ianca str.Sărăţeni, în vederea înfiinţării unei exploataţii agricole, conform Caietului de sarcini şi Instrucţiunilor
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Terenul este identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre şi se
concesionează pe o perioadă de 49 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.
(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 0,6 lei/mp/an. Redevenţa rezultată în urma licitaţiei
publice se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei - pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională
de Statistică Brăila - şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata impozitului pe
teren.
(4) Pentru neplata în termen a redevenţei şi a taxei se datorează majorări de întârziere potrivit legii
pentru creanţele bugetare.
(5) Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare este de 10% din valoarea
redevenţei pe un an.
(6) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia prevăzută la pct. 4.2
din Instrucţiunile de atribuire a contractului de concesiune.
(7) Publicitatea licitaţiei se va realiza potrivit art. 21 din O.U.G. nr. 54/2006 şi Normelor
metodologice aprobate prin H.G. nr. 168/2007.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul
financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.21
din 28 februarie 2013
privind: trecerea unui teren din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului administrat
de consiliul local şi concesionarea acestuia domnului Mircea Ion, în vederea extinderii spaţiului
comercial pe care îl deţine în proprietate în zona pieţei agroalimentare.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie
2013;
Având în vedere:
-cererea nr.10794/17.01.2013, prin care domnul Mircea Ion din oraşul Ianca, str.Nicolae
Oncescu, bl.A9, sc.2, etj.2, ap.24, solicită concesionarea unui teren din domeniul public al oraşului în
vederea extinderii spaţiului comercial pe care îl deţine în proprietate în zona pieţei agroalimentare;
-dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor;
-dispoziţiile art.8 alin.(1), art.10 alin.(2) şi art.11 alin.(1) lit.a) din Legea privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi planul de
situaţie al terenului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.5 lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi
art.123 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 trecerea unui teren din domeniul public al oraşului administrat de consiliul
local în domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local în suprafaţă de 45 mp şi
concesionarea acestuia domnului Mircea Ion din oraşul Ianca, str.Nicolae Oncescu, bl.A9, sc.2, etj.2,
ap.24, în vederea extinderii spaţiului comercial pe care îl deţine în proprietate în zona pieţei
agroalimentare.
(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în intravilanul oraşului Ianca, limitrof spaţiului
comercial, fiind identificat prin planul de situaţie anexat care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(3) Termenul de concesionare este de 10 de ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, cu o
redevenţă anuală de 15 lei mp/an, la care se adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal.
(4) Redevenţa se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de
Direcţia Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru
plata impozitului pe teren.
(5) Pentru neplata în termen a redevenţei şi a taxei se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere
potrivit legii pentru creanţele bugetare.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul,
serviciul financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate
al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.22
din 28 februarie 2013
privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local în vederea înfiinţării unei ferme zootehnice în oraşul Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie
2013.
Având în vedere:
-cererea nr.10868/28.01.2013, prin care domnul Strujac Alexandru din oraşul Ianca, str.Industriei nr.3,
bl.D4, ap.11, a solicitat concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul
local, situat în incinta fostei CAP Ianca - str.Calea Brăilei, în vederea înfiinţării unei ferme zootehnice;
-dispoziţiile art.3, art.4, art.5 lit. b), art.7, art.9, art.10, art.12 şi art.14 lit.a) din OUG nr.54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007,
cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1, art.5 alin. (2) şi art.8 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a OUG
nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG
nr.168/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenului, studiul de oportunitate, instrucţiunile şi
caietul de sarcini, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi
art.123 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 organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de
1500 mp. din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în incinta fostei CAP Ianca str.Calea Brăilei, în vederea înfiinţării unei ferme zootehnice, conform Caietului de sarcini şi
Instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Terenul este identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre şi se
concesionează pe o perioadă de 49 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.
(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 0,6 lei/mp/an. Redevenţa rezultată în urma licitaţiei
publice se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei - pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională
de Statistică Brăila - şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata impozitului pe
teren.
(4) Pentru neplata în termen a redevenţei şi a taxei se datorează majorări de întârziere potrivit legii
pentru creanţele bugetare.
(5) Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare este de 10% din valoarea
redevenţei pe un an.
(6) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia prevăzută la pct. 4.2
din Instrucţiunile de atribuire a contractului de concesiune.
(7) Publicitatea licitaţiei se va realiza potrivit art. 21 din O.U.G. nr. 54/2006 şi Normelor
metodologice aprobate prin H.G. nr. 168/2007.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul
financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.23
din 28 februarie 2013
privind: aprobarea preţurilor pentru anul 2013 de valorificare a materialelor lemnoase din
pădurile aflate în proprietatea Primăriei oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28 februarie 2013.
Având în vedere:
-necesitatea efectuării unor lucrări de întreţinere şi de valorificare a materialelor
lemnoase din pădurile dobândite în proprietate de către Primăria oraşului, potrivit
Titlurilor nr.13121, 13122 şi 13123/20.11.2012, care impune respectarea obligatorie a
regimului silvic în privinţa administrării şi exploatării lor;
-Normele metodologice referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin H.G.nr.996/2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Lista preţurilor de referinţă pentru anul 2013, folosite la calculul contravalorii
materialelor lemnoase, aprobată prin Ordinul nr.86/2013 al Ministrului Mediului şi
Schimbărilor Climatice;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), 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 Lista cu preţurile de valorificare a materialelor lemnoase din
pădurile aflate în proprietatea Primăriei oraşului Ianca, pentru anul 2013, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul şi serviciul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice
a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI

Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
ANEXA LA
H.C.L.Nr.23/2013

LISTA
cu preţurile de valorificare a materialelor lemnoase din pădurile aflate în proprietatea
Primăriei oraşului Ianca, pentru anul 2013
Produse principale
GRUPE DE SPECII
UM
LEI
1-PLOP
Lemn de lucru D>40 cm
mc
97
Lemn de lucru D 24-40 cm
mc
87
Lemn de lucru D<24 cm
mc
77
Lemn de foc, în depozit
mc
53
Lemn de foc, în pădure
mc
48
2-SALCÂM
Lemn de lucru D>40 cm
mc
232
Lemn de lucru D 24-40 cm
mc
223
Lemn de lucru D<24 cm
mc
213
Lemn de foc, în depozit
mc
203
Lemn de foc, în pădure
mc
194
3-ALTE FOIOASE TARI
Lemn de lucru D>40 cm
mc
165
Lemn de lucru D 24-40 cm
mc
155
Lemn de lucru D<24 cm
mc
135
Lemn de foc, în depozit
mc
126
Lemn de foc, în pădure
mc
116
4.STEJAR, PALTIN, FRASIN COMUN
Lemn de lucru D>40 cm
mc
310
Lemn de lucru D 24-40 cm
mc
261
Lemn de lucru D<24 cm
mc
232
Lemn de foc, în depozit
mc
126
Lemn de foc, în pădure
mc
116
5.DIVERSE PRODUSE

Grămezi de crăci moi
Grămezi de crăci tari

gr.tip
gr.tip

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florea LUPU

Produse accidentale şi secundare
GRUPE DE SPECII
UM
LEI
1-PLOP
Lemn de lucru D>40 cm
mc
87
Lemn de lucru D 24-40 cm
mc
82
Lemn de lucru D<24 cm
mc
67
Lemn de foc, în depozit
mc
43
Lemn de foc, în pădure
mc
40
2-SALCÂM
Lemn de lucru D>40 cm
mc
174
Lemn de lucru D 24-40 cm
mc
165
Lemn de lucru D<24 cm
mc
135
Lemn de foc, în depozit
mc
126
Lemn de foc, în pădure
mc
116
3-ALTE FOIOASE TARI
Lemn de lucru D>40 cm
mc
155
Lemn de lucru D 24-40 cm
mc
126
Lemn de lucru D<24 cm
mc
121
Lemn de foc, în depozit
mc
116
Lemn de foc, în pădure
mc
106
4.STEJAR, PALTIN, FRASIN COMUN
Lemn de lucru D>40 cm
mc
232
Lemn de lucru D 24-40 cm
mc
174
Lemn de lucru D<24 cm
mc
155
Lemn de foc, în depozit
mc
116
Lemn de foc, în pădure
mc
106
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CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI

Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.24
din 28 februarie 2013

privind: repartizarea unui spaţiu din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local din
oraşul Ianca, str.Morii nr.1, bl.F1, parter, in vederea acreditării activităţii Cabinetului Medical
Individual Dr. Papadatu Ionica Roxana medic specialist- medicina de familie.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
februarie 2013
Având în vedere:
- cererea nr. 11704/19.02.2013 a doamnei Dr. Papadatu Ionica Roxana, prin care se
solicită repartizarea spaţiului de la parterul blocului F1 din str.Morii nr.1, în vederea acreditarii
activitătii Cabinetului Medical Individual Dr. Papadatu Ionica Roxana, spaţiul devenind
disponibil prin încetarea de drept a contractului de concesiune cu Cabinetul Medical Individual
Dr.Stănică Dragoş;
- dispoziţiile art.2, art.3 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi alin.(3), art.4, art.5, art.6, art.7, art.8 şi
art.9 din H.G. nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local nr.98/2009 privind
actualizarea redevenţei la spaţiile concesionate cabinetelor medicale individuale din oraşul Ianca;
- referatul de aprobare al primarului,;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.5 lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1)
lit.b) şi art. 123 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 repartizarea spaţiului din domeniul privat al oraşului administrat de
consiliul local în suprafaţă de 44,04 mp, situat în oraşul Ianca, str.Morii nr.1, bloc F1, parter, în
vederea acreditarii Cabinetului Medical Individual Dr. Papadatu Ionica Roxana medic specialist
medicina de familie.
(2) Spaţiul, devenit disponibil prin încetarea de drept a contractului de concesiune cu
Cabinetul Medical Individual Dr. Stănică Dragoş, identificat prin planul de situaţie anexat parte
integrantă din prezenta hotărâre, se repartizează în mod gratuit,prin contract de comodat, până la
data de 31.12.2013, perioada in care urmează a se acredita funcţionarea Cabinetului Medical
Individual Dr. Papadatu Ionica Roxana.
(3) După obţinerea acreditării activităţii Cabinetului Medical Individual Dr. Papadatu
Ionica Roxana. se va încheia contract de concesiune conform Hotărârea Consiliului Local
nr.98/2009 si se va plăti o redevenţă de 1,5 euro/mp/an.
(4) În situaţia în care nu se va obţine acreditarea activităţii Cabinetului Medical
Individual Dr. Papadatu Ionica Roxana pană la 31.12.2013, spaţiul repartizat revine de drept in
administrarea Consiliului Local Ianca.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul, serviciul financiar contabil şi biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija
secretarului şi a compartimentului de informare şi relaţii publice.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.25
din 28 martie 2013
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ianca din data de 28 martie 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 28 martie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local
al oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) 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:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Mircea MIRCESCU
este ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din
data de 28 martie 2013, care va semna hotărârile, procesul verbal şi
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.26
din 28 martie 2013
privind: concesionarea/închirierea unor terenuri din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul
local Sucursalei OMV Petrom SA- E&P România - Asset IX Moldova Sud, pentru realizarea unor
obiective petroliere pe raza satului Oprişeneşti.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2013;
Având în vedere:
-adresele nr.654/11.02.2013 şi nr.1356/21.03.2013 ale Sucursalei OMV Petrom SA-E&P România Asset IX Moldova Sud, prin care se solicită concesionarea/închirierea unor terenuri din domeniul privat
al oraşului administrat de consiliul local, pentru realizarea unor obiective petroliere pe raza satului
Oprişeneşti;
-dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor;
-dispoziţiile art.6 lit.c) şi e) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările
ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, cu planurile de situaţie ale terenurilor, studiul de oportunitate şi caietul de
sarcini, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi 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 concesionarea/închirierea unor terenuri din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local Sucursalei Petrom SA- E&P România - Asset IX Moldova Sud, pentru
realizarea unor obiective petroliere pe raza satului Oprişeneşti, după cum urmează:
a)- suprafaţa de 5180 mp pentru repunerea în funcţiune a Sondei nr.3000 Oprişeneşti;
b)- suprafaţa de 29451 mp pentru realizarea sistemului de conducte FRD Oprişeneşti;
(2) Terenurile sunt identificate prin planurile de situaţie anexate, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(3) Terenul prevăzut la alin.(1) lit.a) se concesionează pe o perioadă de 10 ani, iar cel prevăzut la
alin.(1) lit.b) se închiriază pe o perioadă de 2 ani, ambele cu drept de prelungire în condiţiile legii .
(4) Redevenţa/chiria datorată pentru concesionarea/închirierea terenurilor este de 2,5 lei /mp/an, la
care se adaugă taxa pe teren. Redevenţa/chiria se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza
datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de
Codul Fiscal pentru plata impozitului pe teren.
(5) Pentru neplata în termen a redevenţei/chiriei şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere
potrivit legii pentru creanţele bugetare.
(6) La sfârşitul perioadei de concesionare/închiriere Sucursala Petrom SA- E&P România - Asset IX
Moldova Sud se obligă să aducă terenurile la forma iniţială, pe cheltuiala sa.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul
de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.27
din 28 martie 2013
privind: închirierea suprafeţei de 6 ha de păşune Asociaţiei locale a crescătorilor de taurine Plopu şi
stabilirea suprafeţei de păşune pentru care Consiliul local al oraşului Ianca va depune cererea de sprijin
pe suprafaţă în campania 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2013;
Având în vedere:
-cererile nr.10031/04.01.2013 şi nr.13035/25.03.2013 ale domnului Miu Ion, preşedintele Asociaţiei
locale a crescătorilor de taurine Plopu, prin care se solicită închirierea unei suprafeţe de 6 ha păşune pentru
păşunatul celor 20 de capete bovine pe care le deţine în proprietate;
-dispoziţiile art.15 din Legea nr.214/2011, pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;
-dispoziţiile art.6 din O.U.G.nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi directe
naţionale complementare care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, aprobă prin Legea
nr.139/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.5 din Ordinul MADR nr.246/2008 privind aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi
naţionale directe complementare în sectorul vegetal, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului Registrul agricol din cadrul aparatului
de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) şi alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) 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) Se aprobă închirierea suprafeţei de 6,00 ha păşune, în zona lacului şi a tarlalei 27 din satul
Plopu, Asociaţiei locale a crescătorilor de taurine Plopu, reprezentată de domnul Miu Ion în calitate de
preşedinte.
(2) Amplasamentul păşunii este identificat prin planul de situaţie anexat, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(3) Închirierea păşunii se face până la data de 30 noiembrie 2013, cu o chirie de 400 lei/ha. Plata
chiriei se face în 2 rate egale, prima rată până la data de 31.08.2013, iar cea de-a doua rată până la data de
15.12.2013. Pentru neplata în termen a chiriei se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru
creanţele bugetare.
Art.2.-(1)În campania anului 2013, Consiliul local al oraşului Ianca va depune la Centru Judeţean
Brăila al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură cererea de sprijin pentru suprafaţa de 950,65 ha
păşune.
(2) Veniturile obţinute din sprijinul pe suprafaţă vor fi utilizate exclusiv pentru întreţinerea păşunii,
respectiv achiziţionarea de utilaje specifice lucrărilor de întreţinere, instalaţii de irigat, îngrăşăminte, etc.
(3) Pentru suprafaţa prevăzută la alin.(1) nu au existat alte solicitări de arendare, concesionare sau
închiriere din partea altor persoane fizice sau persoane juridice, potrivit legii.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului şi
domnul Mocanu Marian-consilier în cadrul compartimentului Registrul agricol, împuternicit pentru
administrarea păşunii în relaţia cu A.P.I.A.Brăila.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.28
din 28 martie 2013
privind: aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
martie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.4 lit.b) şi d), art.5 alin.(3) lit.a)- e) şi alin.(7) şi art.7 din Legea nr.5/2013,
privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2013;
-dispoziţiile art.1 alin.(2), art.8, art.11, art.19 alin.(1) lit.a), art.25, art.26, art.39 alin.(6) şi
art.41 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr.39/05.03.2013, privind repartizarea pe localităţi a
procentului de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota
de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul
2013;
-Deciziile Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila nr.167/27.02.2013 şi
nr.384/19.03.2013, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate
din TVA şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiului Brăila pe
anul 2013;
-Decizia Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila nr.385/19.03.2013 privind stabilirea
nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013, coroborate cu prevederile art.1 din
O.U.G.nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013;
-adresa Instituţiei Prefectului nr.15155/27.122012, privind comunicarea numărului maxim de
113 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, precum şi pentru instituţiile/serviciile
publice locale înfiinţate de consiliul local în anul 2013;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.4 lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) 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:
CAPITOLUL I –Dispoziţii generale
Art.1.-Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi cheltuielilor
bugetului centralizat al oraşului Ianca, a structurii acestora pe capitole, subcapitole, titluri şi
articole, după caz, pentru anul 2013.
Art.2.-Estimarea veniturilor pentru anul 2013 a fost realizată pe baza exerciţiului bugetar şi a
indicatorilor economico-sociali din anul 2012, pe baza repartiţiei sumelor şi a cotelor defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi pe baza actelor normative prin care s-au
reglementat sursele de venituri pentru bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale.
Art.3.-Veniturile bugetare şi extrabugetare restante la 31.12.2012 se încasează şi se
înregistrează în bugetul local pe anul 2013, la aceleaşi capitole şi subcapitole.

Art.4.-Bugetul centralizat al oraşului Ianca pe anul 2013 se stabileşte la venituri bugetare în
sumă de 16.909.000 lei, din care 4.506.000 lei venituri proprii, la cheltuieli bugetare în sumă de
16.909.000 lei, la venituri extrabugetare în sumă de 416.000 lei şi la cheltuieli extrabugetare în
sumă de 416.000 lei .
CAPITOLUL II - Structura veniturilor şi a cheltuielilor
Secţiunea 1: - Venituri bugetare
Art.5.-Veniturile totale ale bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2013 sunt în sumă
de 16.909.000 lei şi se prezintă astfel:
a)
sume
defalcate
din
TVA
şi
din
impozitul
pe
venit.....................................................9.353.000 lei
b)
subvenţii
de
la
bugetul
de
stat
……..……………….................................................3.050.000 lei
c)
venituri
proprii
…………………...............................................................................4.506.000 lei
Secţiunea 2:- Cheltuieli bugetare
Art.6.-Cheltuielile totale ale bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2012 sunt în sumă
de 16.909.000 lei, din care 13.149.000 lei cheltuieli de funcţionare şi 3.760.000 lei cheltuieli de
dezvoltare, repartizate astfel:
a) autorităţi publice şi acţiuni externe.............................................................................2.207.000 lei
b) alte servicii publice generale………………………..…………...................................100.000 lei
c) tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi …….................................................470.000 lei
d) ordine publică şi siguranţă naţională.............................................................................194.000 lei
e) învăţământ ..................................................................................................................5.401.000 lei
f) sănătate ………………………………………..………………………………..…..…168.000 lei
g) cultură, recreere şi religie...........................................................................................1.228.000 lei
h) asigurări şi asistenţă socială........................................................................................1.510.000 lei
i) locuinţe, servicii şi dezvoltare publică........................................................................4.190.000 lei
j) protecţia mediului...........................................................................................................666.000 lei
k) transporturi.....................................................................................................................775.000 lei
Art.7.-Bugetul local pe anul 2013, detaliat la venituri bugetare pe capitole şi subcapitole, iar
la cheltuieli bugetare pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexa nr.1.
Art.8.-Sinteza bugetului local pe anul 2013 la venituri şi cheltuieli extrabugetare în sumă
totală de 416.000 lei, repartizată pe capitole, subcapitole si trimestre, este prevăzută în anexa
nr.2.
Art.9.-Finanţarea cheltuielilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din
bugetul local în limita sumei de 5.401.000 lei, din care: cheltuieli de personal 4.304.000 lei,
sume alocate din TVA; hotărâri judecătoreşti 294.000 lei, sume alocate din TVA; cheltuieli cu
bunuri şi servicii 632.000 lei, sume alocate din TVA; burse elevi 111.000 lei din venituri proprii;
cheltuieli de transport cadre didactice 60.000 lei din venituri proprii.
Art.10.-Finanţarea cheltuielilor la Unitatea de Asistenţă Medico Socială se asigură din
bugetul local în limita sumei de 610.000 lei, în care este inclusă şi suma contractată cu Direcţia
de Sănătate Publică a judeţului Brăila pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi
salarizarea personalului de specialitate, precum şi sumele reprezentând contribuţia persoanelor
asistate.
Art.11.-(1) Asigurarea
ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi
combustibili petrolieri se face în limita sumei de 140.000 lei, din care 91.000 lei sume alocate
din TVA şi 49.000 lei din venituri proprii.
(2) Ajutorul social de urgenţă şi ajutorul social comunitar se asigură în limita sumei de
30.000 lei din venituri proprii.

Art.12.-Se aprobă pentru anul 2013 un număr total de 60 posturi de asistent personal al
persoanei cu handicap, cu încadrarea în limita sumei de 635.000 lei, din care 490.000 lei sume
alocate din TVA şi 145.000 lei din venituri proprii.
Art.13.-Finanţarea cheltuielilor pentru serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor se asigură în limita sumei de 100.000 lei - sume alocate din TVA, iar cele pentru
serviciul public de poliţie locală si apărare civilă se asigură în limita sumei de 194.000 lei, din
venituri proprii.
Art.14.-Se aprobă suma de 666.000 lei pentru finanţarea activităţilor gestionate de către
Direcţia Serviciilor Publice de sub autoritatea consiliului local, respectiv a serviciului public de
salubrizare, serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, administrarea spaţiilor verzi, a
staţiei de compost deşeuri biodegradabile şi a bazei sportive „Ştefan Vrăbioru”.
Art.15.-Finanţarea cheltuielilor pentru cultură, culte, activităţi sportive, recreere şi tineret se
asigură în limita sumei de 1.228.000 lei - din venituri proprii, pentru: cheltuieli de capital –
30.000 lei; Muzeul oraşului Ianca -16.000 lei; Casa de cultură „Ion Theodorescu Sion” -127.000
lei; Biblioteca orăşenească „Georgeta Crainic”- 25.000 lei; sprijinirea cultelor - 800.000 lei;
activităţi sportive - 70.000 lei, din care 40.000 lei pentru C.S.Viitorul Ianca, 15.000 lei pentru
A.S. Steaua Perişoru şi 15.000 lei pentru A.S. Voinţa Plopu; activităţi cultural educative: Ziua
femeii - 6.500 lei; Zilele oraşului Ianca - 83.500 lei, aniversarea Zilei Naţionale a României şi
Serbările Crăciunului - 50.000 lei; editarea unor lucrări literare - 10.000 lei; alte acţiuni culturale
organizate de Asociaţia de prietenie Ianca - La Chapelle sur Erdre - 10.000 lei.
Art.16.-(1) Se aprobă pentru anul 2013 un număr total de 113 posturi pentru aparatul de
specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine, din care 10 posturi sunt pentru
implementarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, la care se adaugă cele 6 posturi
finanţate din capitolele bugetare 66,00 - sănătate şi 68,00 - asigurări şi asistenţă socială.
(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului şi serviciilor publice din subordine sunt prevăzute în anexele nr.3 şi 4.
Art.17.-Se aprobă Programul investiţiilor publice pe anul 2013, ca secţiune de dezvoltare în
bugetul local, cu o valoare totală de 5.375.000 lei, potrivit anexelor nr.5 şi 6.
Art.18.-Primarul, în calitate de ordonator principal de credite al bugetului centralizat al
oraşului Ianca, răspunde de încadrarea în nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit
pentru anul 2013 prin Decizia Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila nr.385/2013, emisă
în aplicarea Ordinului comun al M.A.I. şi M.F.P. nr.286/2987/2011, coroborate cu prevederile
Legii nr.283/2011 pentru aprobarea O.U.G.nr.80/2010 privind reglementarea unor măsuri
financiare pentru anul 2012, precum şi de execuţia bugetară în ansamblul ei potrivit prezentei
hotărâri.
CAPITOLUL III – Dispoziţii finale
Art.19.-În intervalul dintre şedinţele consiliului local se împuterniceşte primarul, în calitate
de ordonator principal de credite, pentru repartizarea şi utilizarea veniturilor realizate peste
prevederile iniţiale pe capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare, cu informarea
consiliului local.
Art.20.-Primarul şi serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.21.-Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.22.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL
ORAŞULUI
Mircea MIRCESCU

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.29
din 28 martie 2013
privind: aprobarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ
teritorială a oraşului Ianca pe anul 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art. 1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.101, art.103 alin.(2), art.104, art.105 şi art.111alin.(4) din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 şi art.5 din H.G. nr.72/2013, privind metodologia de calcul pentru determinarea
costului standard pe elev/preşcolar/an şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat care se asigură din bugetul de stat prin bugetele locale;
-Decizia nr.384/2013 D.G.F.P. Brăila privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor din învăţământ la nivelul unităţilor administrativ teritoriale pe anul 2013;
-Hotărârea Consiliului Local nr.28/2013 privind aprobarea bugetului local pe anul 2013, prin care s-au
alocat sumele necesare finanţării cheltuielilor de bază şi complementare pentru unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca;
-referatul de aprobare al primarului, rapoartele directorilor unităţilor de învăţământ cu fundamentarea
proiectelor de bugete şi raportul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(2) lit.a) 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 bugetul Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca pe anul 2013, în sumă totală
de 2.449.305 lei, din care: - 2.092.297 lei cheltuieli de personal; - 309.008 lei bunuri şi servicii şi 48.000
lei burse elevi, potrivit anexei nr.1, la care se adaugă suma de 87.000 lei din bugetul de autofinanţare,
potrivit anexei nr.1a.
Art.2.-Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca pe anul 2013, în sumă totală
de 1.777.928 lei, din care: -1.554.568 lei cheltuieli de personal; - 193.360 lei bunuri şi servicii şi 30.000
lei burse elevi, potrivit anexei nr.2, la care se adaugă suma de 3000 lei din bugetul de autofinanţare,
potrivit anexei nr.2a.
Art.3.-Se aprobă bugetul Şcolii Gimnaziale Plopu pe anul 2013, în sumă totală de 816.068 lei, din
care: - 708.285 lei cheltuieli de personal; - 74.783 lei bunuri şi servicii şi 33.000 lei burse elevi, potrivit
anexei nr.3.
Art.4.-Se aprobă bugetul Grădiniţei Ianca pe anul 2013, în sumă totală de 357.699 lei, din care: 302.850 lei cheltuieli de personal şi 54.849 lei bunuri şi servicii, potrivit anexei nr.4.
Art.5.-Directorii unităţilor de învăţământ, în calitate de ordonatori terţiari de credite, răspund de
încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei hotărâri.
Art.6.-Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.30
din 28 martie 2013
privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
consiliului local pe anul 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.4 lit. b) şi d) din Legea nr.5/2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2013;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(2) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Decizia Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila nr.385/19.03.2013 privind stabilirea nivelului
maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013, coroborate cu prevederile art.1 din O.U.G.nr.84/2012
privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013;
-dispoziţiile art.14 din Hotărârea Consiliului Local nr.28/2013 privind aprobarea bugetului local pe
anul în curs, prin care s-au alocat fonduri pentru finanţarea serviciilor aflate în gestiunea Direcţiei
Serviciilor Publice din subordinea consiliului local;
-referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice cu fundamentarea bugetului
pe anul 2013 şi raportul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a) şi alin.(6) lit. a) pct.9 şi pct.14, art.45
alin.(2) lit.a) 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) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
consiliului local pe anul 2013, în sumă de 1.500.000 lei.
(2) Sinteza bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2013 la venituri şi cheltuieli, pe capitole,
subcapitole, titluri şi articole, este prevăzută în anexa nr.1.
(3) Veniturile restante la 31.12.2012 se încasează şi se înregistrează în bugetul Direcţiei
Serviciilor Publice pe anul 2013, la aceleaşi capitole şi subcapitole;
(4) Estimarea veniturilor pentru anul 2013 s-a făcut pe baza exerciţiului bugetar şi a indicatorilor
economici şi sociali din anul 2012;
Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2013 un număr total de 35 de posturi în aparatul propriu al Direcţiei
Serviciilor Publice, din care 4 funcţii publice şi 31 personal contractual.
(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2013 ale Direcţiei Serviciilor
Publice sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3.
Art.3.-Se aprobă Planul de achiziţii publice pe anul 2013 în sumă de 619.000 lei, potrivit anexei nr.4.
Art.4.-În calitate de ordonator terţiar de credite directorul Direcţiei Serviciilor Publice Ianca răspunde,
potrivit legii, de încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2013, aşa cum au fost aprobate
potrivit art.1-3.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.6.-Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.31
din 28 martie 2013
privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Ianca din
subordinea consiliului local pe anul 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2013;
Având în vedere :
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.7 şi art.8 din Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea
unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin HG nr.412/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) şi art.5 din H.G. nr.459/2010, pentru aprobarea standardului de cost/an
pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de
asistenţă medico-socială;
-Decizia Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila nr.385/19.03.2013 privind stabilirea nivelului
maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013, coroborate cu prevederile art.1 din O.U.G.nr.84/2012
privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013;
-dispoziţiile art.10 din Hotărârea Consiliului Local nr.28/2013 privind alocarea fondurilor din bugetul
local pentru finanţarea cheltuielilor UAMS Ianca, în completarea sumelor contractate cu Direcţia de
Sănătate Publică Brăila şi a celor provenite din contribuţia persoanelor asistate;
-referatul de aprobare al primarului, raportul directorului UAMS Ianca cu fundamentarea bugetului şi
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.2, art.45 alin.(2) lit.a) şi
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Ianca
din subordinea consiliului local pe anul 2013, în sumă de 610.000 lei, potrivit anexei nr.1.
(2) În bugetul aprobat potrivit alin.(1) sunt cuprinse şi sumele contractate de UAMS Ianca cu Direcţia
de Sănătate Publică Brăila, cele provenite din contribuţia persoanelor asistate pentru alocaţia de hrană,
precum şi alte venituri realizate din sponsorizări, donaţii, etc.
Art.2.-Se aprobă Organigrama şi statul de funcţii ale Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Ianca pe
anul 2013, potrivit anexelor nr.2 şi 3.
Art.3.-În calitate de ordonator terţiar de credite directorul Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Ianca
răspunde, potrivit legii, de încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2013, aşa cum au fost
aprobate potrivit art.1 şi art.2.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.5.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.32
din 28 martie 2013
privind: instituirea dreptului de uz şi servitute asupra străzii Calea Brăilei-Sector 2, în favoarea
Societăţii Comerciale Blue Power S.R.L.Iaşi, pentru trecerea subterană a liniei electrice de la
parcul eolian din comuna Bordei Verde la Staţia de transformare Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
martie 2013;
Având în vedere:
-adresa nr.650/25.03.2013 a Societăţii Comerciale Blue Power S.R.L.Iaşi, prin care se
solicită adoptarea unei hotărâri a consiliului local pentru instituirea dreptului de uz şi servitute
asupra străzii Calea Brăilei, în zona fostei fabrici de zahăr, pentru trecerea subterană a liniei
electrice de la parcul eolian din comuna Bordei Verde la Staţia de transformare Ianca;
-dispoziţiile art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.12 alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012,
coroborate cu prevederile art.3 alin.(1) din H.G.nr.135/2011 pentru aprobarea regulilor
procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a
drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de capacităţile energetice;
-dispoziţiile art.551 pct.4 şi 6 şi art.755-772 din Legea nr.287/2009-republicată, privind
Codul civil;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.121
alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se instituie dreptul de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra străzii Calea Brăilei Sector 2, în zona fostei fabrici de zahăr, în favoarea Societăţii Comerciale Blue Power
S.R.L.Iaşi, pentru trecerea subterană a liniei electrice de la parcul eolian din comuna Bordei
Verde la Staţia de transformare Ianca, pe toată durata de viaţă a parcului eolian.
(3) Datele de identificare ale străzii şi traseului acesteia sunt prevăzute în planul de
amplasament anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Condiţiile de exercitare a dreptului de uz şi servitute vor fi stabilite prin convenţia-cadru
încheiată între părţi, potrivit anexei la H.G.nr.135/2011.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mircea MIRCESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.33
din 25 aprilie 2013
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ianca din data de 25 aprilie 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 25 aprilie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local
al oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) 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:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Ştefan Marcel MITREA
este ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din
data de 25 aprilie 2013, care va semna hotărârile, procesul verbal şi
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ştefan Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.34
din 25 aprilie 2013
privind: darea în folosinţă gratuită a unui teren din domeniul public al oraşului administrat de
consiliul local Asociaţiei cultural istorice ”Muzeul” Ianca, în vederea finalizării complexului
muzeal „Gospodărie ţărănească din zona de câmpie”.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
aprilie 2013;
Având în vedere:
-adresa nr.264/12.04.2013 a Asociaţiei cultural istorice ”Muzeul” Ianca, prin care se solicită
atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren din domeniul public al oraşului, în vederea finalizării
complexului muzeal „Gospodărie ţărănească din zona de câmpie”.
-dispoziţiile art.41 lit.a) din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin
Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârile Consiliului Local nr.8/2004 şi nr.12/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a
unor imobile din domeniul public al oraşului Asociaţiei cultural istorice ”Muzeul” Ianca, în
vederea înfiinţării unor noi secţii ale muzeului orăşenesc, precum şi pentru strămutarea unei case
ţărăneşti din satul Oprişeneşti în incinta acestui muzeu;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3) 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) Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 577 mp, în
completarea suprafeţei de 831 mp atribuită prin H.C.L.nr.8/2004 şi nr.12/2010, situat în incinta
fostului sediu al primăriei din str.Gării nr.7-9, Asociaţiei cultural istorice „Muzeul” Ianca, în
vederea extinderii şi finalizării complexului muzeal „Gospodărie ţărănească din zona de
câmpie”.
(2) Ternul face parte din domeniul public al oraşului administrat de consiliul local, fiind
identificat prin planul de situaţie anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă totală de 1408 mp se face prin contract
de comodat, pe perioada funcţionării Muzeului Ianca, păstrându-se în continuare regimul juridic
al proprietăţii publice, potrivit legii.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ştefan Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.36
din 25 aprilie 2013
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului local pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 25 aprilie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012,
aprobate prin O.M.F.P. nr.1720/2012;
-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local
de aprobare şi rectificare a bugetului local pe anul 2012;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit. a), art.45 alin.(2) lit. a), art.63 alin.(4)
lit. b) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local pe anul 2012,
cuprinzând venituri şi cheltuieli, după cum urmează:
Prevederi
Prevederi
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale(lei)
definitive(lei) Plăţi efectuate(lei)
Venituri bugetare
12.900.000
13.313.900
12.647.827
Cheltuieli bugetare
14.678.000
15.091.900
12.543.155
Venituri extrabugetare
2.854.000
3.014.200
2.591.587
Cheltuieli extrabugetare
2.854.000
3.014.200
2.560.738
(2) Structura detaliată a Contului de execuţie a bugetului local pe anul 2012
este prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ştefan Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.35
din 25 aprilie 2013
privind: propunerea de scoatere din circuitul agricol şi trecerea în intravilan a unui teren în suprafaţă
de 32.500 mp şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru realizarea obiectivului „Centrală
Fotovoltaică de până la 1 MWp” pe acest teren de către S.C. Green Light Farm S.R.L.Iaşi.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie
2013;
Având în vedere:
-adresa nr.656/16.04.2013 a S.C. Green Light Farm S.R.L.Iaşi, prin care se solicită aprobarea
Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru realizarea obiectivului „Centrală Fotovoltaică de până la 1
MWp”, concomitent cu propunerea de scoatere din circuitul agricol a terenului în cauză;
-Avizul favorabil nr.15/22.03.2013 al Comisiei tehnice pentru analizarea documentaţiilor de
amenajare a teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru Planul Urbanistic Zonal
(P.U.Z.) aferent obiectivului „Centrală Fotovoltaică de până la 1 MWp” realizat pe teritoriul oraşului
Ianca de către S.C. Green Light Farm S.R.L.Iaşi;
-dispoziţiile art.25, art.45 lit.c), art.48 şi art.56 alin.(6) din Legea nr.350/ 2001, privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea
construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.92 alin.(3) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare - şi ale art.1 alin.(2) lit.d) şi art.2 lit.h) din Regulamentul
privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, aprobat
prin Ordinul comun al M.A.P.D.R. şi M.A.I. nr.897/798/19.09.2005, cu modificările şi completările
ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b) şi c), art.45 alin.(2) lit.e) şi alin.(3),
art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Consiliul local al oraşului Ianca propune scoaterea din circuitul agricol şi trecerea în
intravilan a unui teren în suprafaţă totală de 32.500 mp situat în extravilanul satului Perişoru,
Tarlaua 153, Parcelele 1160/38 (15150 mp), 1160/39 (3270 mp) şi 1160/40 (14080 mp), înscris în
Cartea funciară a oraşului Ianca sub nr.70840, 70811 şi 70815.
Art.2.-Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru realizarea obiectivului „Centrală Fotovoltaică
de până la 1 MWp” de către S.C. Green Light Farm S.R.L.Iaşi pe terenul prevăzut la art.1, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ştefan Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.37
din 25 aprilie 2013
privind: aprobarea Conturilor de execuţie ale bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie
2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin
O.M.F.P. nr.1720/2012;
-referatul de aprobare al primarului, rapoartele centrelor de execuţie bugetară din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiilor bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetelor unităţilor de învăţământ pe anul 2012;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) 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 Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca
pe anul 2012, cuprinzând venituri iniţiale în sumă de 1.638.000 lei, venituri definitive în sumă de
1.849.353 lei şi încasări realizate în sumă de 1.829.525 lei, respectiv cheltuieli iniţiale în sumă de
1.638.000 lei, cheltuieli definitive în sumă de 1.849.353 lei şi plăţi efectuate în sumă de 1.829.525
lei, potrivit anexei nr.1.
Art.2.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca
pe anul 2012, cuprinzând venituri iniţiale în sumă de 1.483.100 lei, venituri definitive în sumă de
1.608.460 lei şi încasări realizate în sumă de 1.608.451 lei, respectiv cheltuieli iniţiale în sumă de
1.483.100 lei, cheltuieli definitive în sumă de 1.608.460 lei şi plăţi efectuate în sumă de 1.608.451
lei, potrivit anexei nr.2.
Art.3.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Şcolii Gimnaziale Plopu pe anul 2012,
cuprinzând venituri iniţiale în sumă de 721.500 lei, venituri definitive în sumă de 734.561 lei şi
încasări realizate în sumă de 638.634 lei, respectiv cheltuieli iniţiale în sumă de 721.500 lei,
cheltuieli definitive în sumă de 734.561 lei şi plăţi efectuate în sumă de 638.634 lei, potrivit anexei
nr.3.
Art.4.-Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Grădiniţei Ianca pe anul 2012, cuprinzând
venituri iniţiale în sumă de 360.000 lei, venituri definitive în sumă de 360.000 lei şi încasări realizate
în sumă de 353.750 lei, respectiv cheltuieli iniţiale în sumă de 360.000 lei, cheltuieli definitive în
sumă de 360.000 lei şi plăţi efectuate în sumă de 353.532 lei, potrivit anexei nr.4.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.6.-Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ştefan Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.38
din 25 aprilie 2013
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice
din subordinea consiliului local pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 25 aprilie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012,
aprobate prin O.M.F.P. nr.1720/2012;
-referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor
Publice şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local
de aprobare şi rectificare a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2012;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4)
lit.b) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor
Publice din subordinea consiliului local pe anul 2012, după cum urmează:
Denumirea
Prevederi
Prevederi
Încasări realizate/
indicatorului
iniţiale(lei)
definitive(lei)
Plăţi efectuate(lei)
Venituri
1.490.000
1.490.000
1.217.759
Cheltuieli
1.490.000
1.490.000
1.205.129
(2) Structura detaliată a Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor
Publice pe anul 2012 este prevăzută în anexă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin
grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ştefan Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.39
din 25 aprilie 2013
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico-Socială
din subordinea consiliului local pe anul 2012.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
25 aprilie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012,
aprobate prin O.M.F.P. nr.1720/2012;
-referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Unităţii de Asistenţă
Medico-Socială şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de
aprobare şi rectificare a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico-Socială pe anul 2012;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) 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) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă MedicoSocială din subordinea consiliului local pe anul 2012, după cum urmează:
Denumirea
indicatorului
Venituri
Cheltuieli
Venituri/Cheltuieli
din autofinanţare

Prevederi
iniţiale(lei)
420.000
420.000

Prevederi
definitive(lei)
420.000
420.000

Încasări realizate/
Plăţi efectuate(lei)
397.016
397.016

63.000

70.089

70.089

(2) Structura detaliată a Contului de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă
Medico-Socială pe anul 2012 este prevăzută în anexă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice
a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ştefan Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.40
din 25 aprilie 2013
privind: decontarea cheltuielilor de transport ale medicilor detaşaţi/angajaţi pentru
efectuarea gărzilor la Secţia exterioară Ianca a Spitalului Făurei.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 25 aprilie 2013;
Având în vedere:
-adresa nr.XI/A/EN/18.02.2013 a Direcţiei organizare şi politici salariale din
cadrul Ministerului Sănătăţii, privind avizul de reînfiinţare a Secţiei exterioare Ianca a
Spitalului Făurei, cu un compartiment de boli cronice în limita a 18 paturi;
-lipsa acută de medici în zonă, precum şi necesitatea asigurării funcţionării acestui
compartiment cu personal medical de specialitate din alte localităţi din judeţ sau din
ţară, impun acordarea unor facilităţi finanţate de la bugetul local pentru stimularea
medicilor să-şi desfăşoare activitatea în localitatea noastră, aşa cum de altfel se
solicită şi de conducerea Spitalului Făurei prin adresa nr.746/19.04.2013;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2
din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.b), art.45 alin.(1) 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) Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport ale medicilor detaşaţi/
angajaţi pentru efectuarea gărzilor la Secţia exterioară Ianca a Spitalului Făurei.
(2) Pe baza documentelor justificative, bonuri fiscale pentru carburant în limita a
7,5 litri/100km sau bilete/abonamente pe transportul feroviar sau rutier, respectiv fişa
de prezenţă la program vizată de managerul Spitalului Făurei, decontarea cheltuielilor
se face din bugetul local, capitolul 660220-sănătate.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
serviciul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ştefan Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.41
din 25 aprilie 2013
privind: achiziţionarea unor servicii juridice de reprezentare a intereselor oraşului Ianca în
anumite litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
aprilie 2013;
Având în vedere:
-necesitatea reprezentării intereselor oraşului în procesul deschis de Instituţia Prefectului,
având ca scop recunoaşterea limitelor de hotar între oraşul Ianca şi comuna Şuţeşti, precum şi în
procesul privind contestaţia Deciziei Camerei de Conturi Brăila nr.5/2012, litigii care au o
importanţă deosebită pentru localitatea noastră, cu implicaţii economice şi sociale profund
negative dacă procesele vor fi pierdute;
-complexitatea acestor procese care implică vaste cunoştinţe, nu numai juridice, ci şi de ordin
financiar contabil, coroborată cu implicarea în această perioadă a consilierului juridic din
aparatul de specialitate al primarului în acţiunile de implementare a celor două mari proiecte cu
finanţare externă nerambursabilă;
-dispoziţiile art.I alin.(2) lit.b) din O.U.G.nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte
normative, aprobată prin Legea nr.16/2013;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.21 alin.(3), art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) 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) Se aprobă achiziţionarea unor servicii juridice de reprezentare a intereselor
oraşului Ianca în procesul deschis de Instituţia Prefectului, având ca scop recunoaşterea limitelor
de hotar între oraşul Ianca şi comuna Şuţeşti, care face obiectul Dosarului nr. 6780/113/2012
aflat pe rolul Tribunalului Brăila, precum şi în procesul privind contestaţia Deciziei Camerei de
Conturi Brăila nr.5/2012, care face obiectul Dosarului nr.595/44/2012 aflat pe rolul aceleiaşi
instanţe judecătoreşti.
(2) Achiziţionarea serviciilor juridice de reprezentare se face pentru toate fazele proceselor
prevăzute la alin.(1), la care se asigură din bugetul local acoperirea cheltuielilor de judecată
stabilite în baza hotărârii instanţei de judecată.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ştefan Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.42
din 25 aprilie 2013
privind: constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în
funcţie al doamnei Pădureţ Mihaela, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului, ca urmare a demisiei.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 25 aprilie 2013;
Având în vedere:
-demisia doamnei Pădureţ Mihaela din funcţia de consilier local,
înregistrată sub nr.13824 din data de 15 aprilie 2013;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate
nr.3 din cadrul consiliului local;
-dispoziţiile art.9 alin.(2) lit.a) şi alin. (3) din Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) 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) Consiliul local al oraşului Ianca constată încetarea de drept a
mandatului de consilier local în funcţie al doamnei Pădureţ Mihaela, înainte
de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.
(2) Începând cu data prezentei hotărâri se declară locul vacant, urmând a
se valida un alt mandat de consilier local în funcţie, potrivit prevederilor
art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi
publicată pe pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a
administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ştefan Marcel MITREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.43
din 30 mai 2013
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ianca din data de 30 mai 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 30 mai 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local
al oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) 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:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Bădiţă MOLDOVEANU
este ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din
data de 30 mai 2013, care va semna hotărârile, procesul verbal şi celelalte
documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bădiţă MOLDOVEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.44
din 30 mai 2013
privind: actualizarea preţurilor de vânzare a terenurilor concesionate pentru construirea de
locuinţe, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/2002.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai
2013;
Având în vedere:
-Hotărârea Consiliului Local nr.17/28.02.2002 privind însuşirea rapoartelor de evaluare şi
aprobarea vânzării terenurilor concesionate din Planurile Urbanistice de Detaliu nr.5/1992-Plopu
şi nr.19/1993-oraşul Ianca - str.Primăverii, către proprietarii locuinţelor construite pe aceste
terenuri;
-necesitatea actualizării preţurilor de vânzare a acestor terenuri, ca urmare a schimbărilor
radicale intervenite piaţa imobiliară din ultimii ani;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, raportul de
expertiză tehnică imobiliară şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(1), art.115 alin.(1)
lit.b) şi art.123 alin.(3) 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 raportul de evaluare care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
întocmit la data de 17.05.2013 de către domnul Răureanu Marius - expert evaluator ANEVAR,
privind actualizarea preţurilor de vânzare a terenurilor către proprietarii locuinţelor construite pe
aceste terenuri, aprobate prin H.C.L.Nr.17/28.02.2002, după cum urmează:
a)-5,59 lei/mp, respectiv 1,29 Euro/mp, pentru terenurile concesionate din Planul Urbanistic
de Detaliu nr.5/1992-Plopu;
b)-8,70 lei/mp, respectiv 2,00 Euro/mp, pentru terenurile concesionate din Planul Urbanistic
de Detaliu nr. 19/1993-oraşul Ianca - str.Primăverii.
(2)-Plata întregului preţ pentru oricare din terenurile prevăzute la alin.(1) se face în cel mult
12 luni, cu un avans de 50% din valoare plătit la data încheierii contractului de vânzarecumpărare în formă autentică.
(3)-Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.17/2002, privind obligativitatea finalizării
construcţiei la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare, sunt aplicabile în continuare.
(4)-Cheltuielile ocazionate de autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor,
inclusiv pentru documentaţia de carte funciară, cad în sarcina cumpărătorilor.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul,
serviciul de urbanism şi cadastru şi serviciul financiar contabil.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bădiţă MOLDOVEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.45
din 30 mai 2013
privind: achiziţionarea unei autoutilitare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
desfăşurare a activităţilor de administrare şi întreţinere a bunurilor din domeniului
public al oraşului, precum şi în perspectiva organizării serviciului public de
iluminat stradal.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 30 mai 2013;
Având în vedere:
-necesitatea achiziţionării unei autoutilitare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
desfăşurare a activităţilor de administrare şi întreţinere a bunurilor din domeniului
public al oraşului, precum şi în perspectiva organizării serviciului public de
iluminat stradal;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil,
raportul de expertiză tehnică imobiliară şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din
cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi d), 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) Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, a unei autoutilitare pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de administrare şi întreţinere
a bunurilor din domeniului public al oraşului, precum şi în perspectiva organizării
serviciului public de iluminat stradal.
(2) Achiziţionarea autoutilitarei se face în limita sumei de 45 mii lei, din
veniturile rezultate din activităţile de autofinanţare, contul 37.10.50-alte transferuri
voluntare, respectiv contul de cheltuieli 87.10.50-alte acţiuni economice.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul, serviciul financiar contabil şi compartimentul de achiziţii publice..
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei
electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bădiţă MOLDOVEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.46
din 30 mai 2013
privind: asocierea oraşului Ianca, prin Consiliul local, cu localităţile din judeţele Brăila, Galaţi şi
Tulcea, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Brăila-Galaţi-Tulcea Dunărea de Jos”.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai
2013;
Având în vedere:
-adresa nr.4296/04.04.2013 a Consiliului Judeţean Brăila, prin care se adresează invitaţia de
asociere a oraşului Ianca cu localităţile din judeţele Brăila, Galaţi şi Tulcea, pentru constituirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Brăila-Galaţi-Tulcea - Dunărea de Jos”, în scopul
realizării in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal si regional, planificării,
coordonării şi implementării strategiilor, programelor intercomunitare şi a furnizării în comun a
unor servicii publice locale;
-dispoziţiile art.1, art.2 şi art.6 din Ordonanţa nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.a) şi c), art.45 alin.(1), 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 asocierea oraşului Ianca, prin Consiliul local, cu localităţile din judeţele
Brăila, Galaţi şi Tulcea, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „BrăilaGalaţi-Tulcea - Dunărea de Jos”, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, fără scop
patrimonial.
Art.2.-Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Brăila-Galaţi-Tulcea - Dunărea de Jos”, prevăzute în anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3.-Se împuterniceşte domnul Chiriţă Fănel George - primarul oraşului Ianca, să semneze
în numele şi pe seama Consiliului local al oraşului Ianca Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Brăila-Galaţi-Tulcea - Dunărea de Jos” şi totodată să reprezinte
oraşul Ianca în Adunarea Generală a Asociaţiei.
Art.4.-Se aprobă participarea oraşului Ianca cu suma de 1000 lei la patrimoniul iniţial al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Brăila-Galaţi-Tulcea - Dunărea de Jos”.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa din data de 30 mai 2013, cu un numar de 12 voturi
din numărul total de 16 consilieri existenţi în funcţie, îndeplinindu-se cerinţa de majoritate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bădiţă MOLDOVEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.47
din 30 mai 2013
privind: participarea oraşului Ianca la realizarea proiectului „Dezvoltarea şi implementarea
sistemului informatic de gestiune a registrului agricol la nivelul judeţului Brăila - Vest (SIGRA Vest)”.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai
2013;
Având în vedere:
-adresa Consiliului Judeţean Brăila nr.4356/08.04.2013, prin care se adresează invitaţia şi se
solicită acordul pentru participarea oraşului Ianca la realizarea proiectului „Dezvoltarea şi
implementarea sistemului informatic de gestiune a registrului agricol la nivelul judeţului Brăila Vest (SIGRA - Vest)”, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Brăila şi alte localităţi din judeţ, în
cadrul Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 -2013;
-Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial CCE 2007 – 2013, Axa
Prioritara III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat”,
Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice
electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local.
În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.a) şi c), art.45 alin.(1), art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă participarea oraşului Ianca la proiectul „Dezvoltarea şi implementarea
Sistemului Informatic de Gestiune a Registrului Agricol la nivelul judeţului Brăila – Vest
(SIGRA - Vest)”, in cadrul Programului Operaţional Sectorial CCE 2007 – 2013, Axa Prioritara
III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat”, Domeniul Major
de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo
unde este necesar”, apel 3.
Art.2.-Se aprobă Acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul
Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, oraşul Ianca şi alte localităţi din judeţ, conform anexei care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.-Se împuterniceşte domnul Chiriţă Fănel George - primarul oraşului Ianca, să semneze
Acordul de parteneriat şi celelalte documente aferente proiectului, în numele şi pe seama oraşului
Ianca.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bădiţă MOLDOVEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.48
din 27 iunie 2013
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ianca din data de 27 iunie 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 27 iunie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local
al oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) 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:

ARTICOL UNIC: Doamna consilier local Ani MUNTEANU este
aleasă preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data
de 27 iunie 2013, care va semna hotărârile, procesul verbal şi celelalte
documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ani MUNTEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.49
din 27 iunie 2013
privind: instituirea dreptului de uz şi servitute asupra unor drumuri de exploatare agricolă, în
favoarea Societăţii Comerciale Amromco Energy S.R.L. Ploieşti, în vederea realizării
obiectivului „Conductă aducţiune de la sondele A1, A2 şi A3 la Grupul 1 Bordei Verde”;
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie
2012;
Având în vedere:
-adresa nr.15281/30.05.2013 a Societăţii Comerciale Amromco Energy S.R.L. Ploieşti, prin
care se solicită instituirea dreptului de uz şi servitute asupra unor drumuri de exploatare
agricolă de pe raza oraşului Ianca, cu plata unei chirii, în vederea realizării obiectivului
„Conductă aducţiune de la sondele A1, A2 şi A3 Tîrlele Filiu la Grupul 1 Bordei Verde”;
-dispoziţiile art.113 alin.(2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012,
coroborate cu cele ale art.3 din H.G.nr.1240/2012 pentru aprobarea regulilor procedurale privind
condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi
servitute asupra proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor
naturale, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului
indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora;
-dispoziţiile art.551 pc.4 şi 6 şi art.755-772 din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul
civil;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.121
alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se instituie dreptul de uz şi servitute, cu plata unei chirii/indemnizaţii de 2,5 lei/
mp/an pe perioada lucrărilor, asupra drumurilor de exploatare agricolă DE 772 şi DE 146 cu o
suprafaţă totală de 18440 mp aflate în domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local,
în favoarea Societăţii Comerciale Amromco Energy S.R.L. Ploieşti pentru realizarea
obiectivului „Conductă aducţiune de la sondele A1, A2 şi A3 Tîrlele Filiu la Grupul 1 Bordei
Verde”, pe un culoar de 4610 m lungime şi 4 m lăţime din Tarlalele 120-126 şi 130-131,
conform planului de amplasament anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Condiţiile de exercitare a dreptului de uz şi servitute vor fi stabilite prin convenţia-cadru
încheiată între părţi, potrivit anexei la H.G.nr.1240/2012.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ani MUNTEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.50
din 27 iunie 2013
privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului pentru anul
2013;
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
iunie 2012;
Având în vedere:
-Hotărârea Consiliului Local Nr.28/28.03.2013 privind aprobarea bugetului local pe anul
în curs, prin care au fost alocate fonduri pentru asigurarea securităţii clădirilor,
maşinilor/utilajelor, a incintei fostului sediu administrativ al primăriei şi consiliului local din
str.Gării nr.7, inclusiv cu un sistem de monitorizare video;
-faptul că finalizarea lucrărilor pentru asigurarea securităţii la acest imobil nu mai
impune efectuarea pazei cu persoanele angajate în acest sens, dar pentru care există
posibilitatea schimbării felului muncii în cadrul aceluiaşi serviciu administrativ gospodăresc,
scop în care a fost obţinut şi acordul persoanelor în cauză;
-faptul că persoanele vizate fac parte din categoria personalului contractual şi că nu se
impune obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, iar aceste modificări
de structură nu va afecta numărul de personal şi nici volumul cheltuielilor salariale din acest
an;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 şi 3 din
cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.b), art.45 alin.(1) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se modifică statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului pentru
anul 2013, în sensul că trei posturi de paznic din cadrul serviciului administrativ
gospodăresc se transformă în posturi de muncitor calificat, tr.II.
(2) Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2013, cu
modificările prevăzute la alin.(1), este prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul şi responsabilul cu resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ani MUNTEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.51
din 29 iulie 2013
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
din data de 29 iulie 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 29 iulie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului
Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) 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:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Valeriu NEGOIŢĂ este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 29 iulie
2013, care va semna hotărârile, procesul verbal şi celelalte documente
dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Valeriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.52
din 29 iulie 2013
privind: organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al oraşului în
vederea realizării unor obiective economice în oraşul Ianca şi în satul Gara Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iulie 2013;
Având în vedere:
-cererile unor persoane fizice din oraşul Ianca şi satul Plopu, prin care se solicită concesionarea unor terenuri
din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, unul situat în incinta fostei CAP Ianca - str.Calea
Brăilei, iar celălalt în satul Gara Ianca, în vederea realizării unor obiective economice;
-dispoziţiile art.3, art.4, art.5 lit. b), art.7, art.9, art.10, art.12 şi art.14 lit.a) din OUG nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1, art.5 alin. (2) şi art.8 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.54/2006,
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin HG nr.168/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cu planurile de situaţie ale terenurilor, studiul de oportunitate, instrucţiunile şi caietul
de sarcini, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 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 organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al
oraşului administrat de consiliul local, după cum urmează:
a)-teren în suprafaţă de 1.500 mp, situat în incinta fostei CAP Ianca, str.Calea Brăilei, în vederea înfiinţării
unei exploataţii agricole;
b)-teren în suprafaţă de 2.000 mp, situat în satul Gara Ianca, în zona limitrofă podului rutier peste calea
ferată, în vederea înfiinţării unui parc pentru dezmembrări auto;
(2) Terenurile sunt identificate prin planurile de situaţie anexate, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre, şi se concesionează pe o perioadă de 10 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.
(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este de 0,6 lei/mp/an pentru terenul de la alin.(1) lit.a) şi de
0,4 lei/mp/an pentru terenul de la alin.(1) lit.b). Redevenţa rezultată în urma licitaţiei publice se va indexa anual
în funcţie de rata inflaţiei-pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila-şi se plăteşte la
termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata impozitului pe teren.
(4) Pentru neplata în termen a redevenţei şi a impozitului pe teren/clădiri se datorează majorări de întârziere
potrivit legii pentru creanţele bugetare. Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare
este de 10% din valoarea redevenţei pe un an.
(5) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia prevăzută la pct. 4.2 din
Instrucţiunile de atribuire a contractului de concesiune, iar publicitatea licitaţiei se va realiza potrivit art.21 din
O.U.G. nr.54/2006 şi Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr.168/2007.
(6) Caietul de sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 2 şi fac parte
integrantă prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul financiar
contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Valeriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.53
din 29 iulie 2013
privind: aprobarea tarifelor pentru lucrările de refacere a sistemului rutier carosabil şi/sau pietonal deteriorat în
urma intervenţiilor la reţelele de apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie, televiziune prin cablu, etc.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iulie 2013;
Având în vedere:
-intervenţiile repetate pentru remedierea defecţiunilor la reţelele de apă, canalizare, energie electrică/termică,
gaze, telefonie, televiziune prin cablu, etc., care au condus şi conduc de fiecare dată la deteriorarea covorului
asfaltic şi a carosabilului în general;
-iminenta implementare a proiectului „Crearea şi modernizarea spaţiilor publice urbane şi modernizarea
spaţiilor verzi” aprobat cu finanţare externă nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial
„Dezvoltarea integrată a oraşelor”, constând în asfaltarea tuturor străzilor din oraşul Ianca şi satele Plopu,
Perişoru şi Oprişeneşti, care va necesita un efort financiar considerabil pentru cofinanţare şi ulterior pentru
întreţinere;
-dotarea serviciului administrativ gospodăresc din cadrul primăriei cu utilajele, echipamentele, materialele şi
personalul necesar realizării lucrărilor de reparare a părţii carosabile şi/sau aleii pietonale deteriorate în urma
intervenţiilor la reţelele publice, inclusiv pentru refacerea covorului asfaltic
-referatul de aprobare al primarului, raportul inspectorului de specialitate din cadrul aparatului propriu al
primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
-dispoziţiile art.30 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) şi alin.(2) lit.c), 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) Se aprobă tarifele pentru lucrările de refacere a sistemului rutier carosabil şi/sau pietonal deteriorat
în urma intervenţiilor la reţelele de apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie, televiziune prin cablu, etc.,
după cum urmează:
Preţ
Total
Nr.
Denumire lucrare
U.M. Cantitate
unitar
Crt.
(lei)
(lei)
1. Transport piatră spartă+pământ
m.c
0,3
46,82
14,05
2. Strat fundaţie piatră spartă
m.c
0,3
641,35
192,41
3. Compactare cu placa vibrantă
m.p
1,0
5,86
5,86
4. Turnat covor asfaltic g = 3 cm
m.p
1,0
80,00
80,00
(2) Preţul de închiriere a cilindrului-compactor este de 100 lei/oră.
Art.2.-Tarifele aprobate potrivit art.1 vor fi actualizate anual, odată cu aprobarea impozitelor şi taxelor
locale, şi sunt utilizate atât în cazul operatorilor serviciilor publice sau persoanelor fizice care au obligaţia
refacerii pe cheltuiala proprie a părţii carosabile/aleii deteriorate în urma intervenţiilor asupra reţelelor publice,
cât şi în cazul altor persoane care solicită contractarea acestor lucrări cu serviciul administrativ gospodăresc din
cadrul primăriei.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, serviciul financiar
contabil şi serviciul administrativ gospodăresc din cadrul primăriei.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Valeriu NEGOIŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.54
din 29 iulie 2013
privind: aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului şi instituţiilor publice/serviciilor publice înfiinţate de consiliul local, ca urmare
aplicării prevederilor O.U.G.nr.77/2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iulie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.d), alin.(2) lit.a)- b) , art.3 şi art.4 din O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor
măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului
ori a ministerelor;
-dispoziţiile art.107 şi art.1071 din Statutul funcţionarilor publici aprobat prin Legea nr.188/1999republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-adresa Instituţiei Prefectului nr.15155/27.12.2012 privind comunicarea numărului maxim de posturi pentru
aparatul de specialitate al primarului şi instituţiilor publice/serviciilor publice înfiinţate de consiliul local, pentru
anul 2013;
-Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.27248/22.07.2013, pentru funcţiile
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi instituţiilor publice/serviciilor publice înfiinţate de
consiliul local;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil privind modul de finanţare a
cheltuielilor de personal, nota de fundamentare a directorului Direcţiei Serviciilor Publice şi rapoartele
comisiilor de specialitate nr.2 şi 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a) şi alin.3 lit.b.), art.45 alin.(1) 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) Se aprobă un număr de 78 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice
fără personalitate juridică din subordine înfiinţate de consiliul local.
(2) La numărul de 78 posturi se adaugă cele 6 posturi finanţate din venituri proprii din capitolele bugetare
66.00 şi 68.00 potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. nr.63/2010, aferente serviciului de asistenţă socială şi
medicală comunitară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(3) Organigrama cu numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi centralizatorul acestora pentru aparatul de
specialitate al primarului şi serviciile publice fără personalitate juridică înfiinţate de consiliul local, ca urmare
aplicării prevederilor O.U.G. nr.77/2013, sunt prevăzute în anexele nr.1-3.
Art.2.-(1) Se aprobă un număr de 35 posturi pentru Direcţia Serviciilor Publice, unitate cu personalitate
juridică înfiinţată de consiliul local.
(2) Organigrama cu numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi centralizatorul acestora pentru Direcţia
Serviciilor Publice din subordinea consiliul local, ca urmare aplicării prevederilor O.U.G. nr.77/2013, sunt
prevăzute în anexele nr.4-6.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi conducătorii instituţiilor
publice/serviciilor publice din subordinea consiliului local, care au obligaţia încadrării în cheltuielile de personal
potrivit noii structuri organizatorice.
Art.4.-Prezenta hotărâre întră în vigoare în termen de 30 de zile de la data comunicării către Instituţia
Prefectului, dată de la care se abrogă dispoziţie contrară.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet,
prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.6.-Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Valeriu NEGOIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.55
din 29 august 2013
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
din data de 29 august 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 29 august 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) 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:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local George PRICEPUTU este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 29
august 2013, care va semna hotărârile, procesul verbal şi celelalte
documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
George PRICEPUTU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.56
din 29 august 2013
privind: rectificarea bugetului local pe anul 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2013;
Având în vedere:
-realizarea unor venituri suplimentare la bugetul local, ca urmare a încheierii unor contracte de
sponsorizare cu diferite persoane fizice şi persoane juridice pentru finanţarea activităţilor cultural-sportive
dedicate zilelor oraşului din 7-8 septembrie 2013;
-adresa nr.304/24.07.2013 a Asociaţiei cultural istorice „Muzeul” Ianca, prin care se solicită alocarea
sumei de 2400 lei pentru cofinanţarea proiectului „Anexe la gospodăria ţărănească din zona de câmpie a
Brăilei”;
-adresa nr.788/14.08.2013 a Şcolii Gimnaziale Plopu, prin care se solicită alocarea sumei de 25 mii lei
pentru achiziţionarea unei noi centrale termice;
-adresa nr.2643/20.08.2013 a Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca, prin care se solicită
alocarea sumei de 20 mii lei pentru reabilitarea clădirii Centrului de Documentare şi Informare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a) şi art.19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului şi 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) lit.a) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Bugetul local pe anul în curs, aprobat prin H.C.L.nr.28/28.03.2013, se rectifică după cum
urmează:
a)-se suplimentează cu suma de 60.000 lei veniturile din capitolul 370201-donaţii şi sponsorizări; cu
aceeaşi sumă se suplimentează şi cheltuielile din capitolul 67020330-alte servicii culturale, în completarea
sumei de 83.500 lei aprobate iniţial în bugetul local, pentru finanţarea acţiunilor cultural sportive dedicate
zilelor oraşului din 7-8 septembrie 2013;
b)-cheltuielile din capitolul 84020303-transporturi, se diminuează cu suma de 2.400 lei şi se
suplimentează cu aceeaşi sumă cheltuielile din capitolul 670250-alte servicii în domeniile culturii, pentru
cofinanţarea proiectului „Anexe la gospodăria ţărănească din zona de câmpie a Brăilei”, promovat de
Asociaţia cultural istorică „Muzeul” Ianca.
c)-cheltuielile din capitolul 700250-alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării
comunale, se diminuează cu suma de 45.000 lei şi se suplimentează cu aceeaşi sumă cheltuielile de
capital pentru învăţământ din capitolul 650271, din care 25.000 lei pentru achiziţionarea unei centrale
termice la Şcoala Gimnazială Plopu şi 20.000 lei pentru reabilitarea clădirii Centrului de Documentare şi
Informare din cadrul Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi directorii unităţilor de
învăţământ vizate, 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 şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
George PRICEPUTU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.57
din 29 august 2013
privind: atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unor spaţii din clădirea fostului sediu
administrativ al primăriei şi consiliului local din str.Gării nr.7, Palatului Copiilor Brăila, pentru
dezvoltarea activităţii de creaţie a filialei din oraşul Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august
2013;
Având în vedere:
-adresa nr.809/08.08.2013 a Palatului Copiilor Brăila din subordinea Inspectoratului Şcolar
Judeţean, prin care se solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii din clădirea fostului sediu
administrativ al primăriei şi consiliului local din str.Gării nr.7, în vederea dezvoltării activităţii de
creaţie a filialei din oraşul Ianca;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul consiliului
local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3),art.115 alin.(1) lit.b) şi
art.124 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 atribuie în folosinţă gratuită, pe termen limitat, spaţiile libere din clădirea fostului
sediu administrativ al primăriei şi consiliului local, Palatului Copiilor Brăila, pentru dezvoltarea
activităţii de creaţie a filialei din oraşul Ianca.
(2) Spaţiile prevăzute la alin.(1), în suprafaţă totală de 255 mp, fac parte din domeniul public al
oraşului administrat de consiliul local, fiind identificate prin planul de situaţie anexat care parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiilor, cu excepţia celui repartizat Fundaţiei „Bălaşa” prin
H.C.L.nr.98/2010, se face prin contract de comodat pe o perioadă de 10 ani, păstrându-se în
continuare regimul juridic al proprietăţii publice, potrivit legii.
(4) De la data semnării contractului de comodat, sediul filialei Palatului Copiilor din oraşul Ianca
va fi în str.Gării nr.7, dată de la care va elibera spaţiul din str.Sărăţeni nr.2 unde şi-a desfăşurat
activitatea.
Art.2.-Începând cu anul şcolar 2013-2014, grupa de copii a Grădiniţei Ianca din acelaşi imobil
de pe str.Sărăţeni nr.2 îşi va desfăşura activitatea alături de celelalte grupe în clădirea de pe
str.Gării nr.8, urmând a se lua măsuri de conservare a spaţiilor eliberate de cele două instituţii.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
George PRICEPUTU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.58
din 26 septembrie 2013
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
din data de 26 septembrie 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 26 septembrie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) 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:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Ştefan RACU este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 26
septembrie 2013, care va semna hotărârile, procesul verbal şi celelalte
documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ştefan RACU

CONTRASEMNEAZĂ,
p.SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.59
din 26 septembrie 2013
privind: retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit în baza Legii
nr.15/2003 domnului Ciocan Viorel.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
septembrie 2013;
Având în vedere:
-cererea nr.17383/09.08.2013, prin care domnul Ciocan Viorel, cu domiciliul în oraşul
Ianca, satul Berleşti, judeţul Brăila, solicită retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra
terenului atribuit în baza Legii nr.15/2003 prin H.C.L.Nr.3/2011, coroborată cu existenţa
unei solicitări similare de atribuire a acestui teren în vederea construirii unei locuinţe;
-dispoziţiile art.6 alin.(2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi ale
art.4 din Normele metodologice pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. nr.896/2003;
-Procesul verbal nr.94/09.08.2013 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei primarului
nr.908/2003, cu propunerea de retragere a dreptului de folosinţă a terenului domnului
Ciocan Viorel;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) 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 retrage dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului-lotul nr.21A din PUD
nr.5/1993-Plopu, atribuit în baza Legii nr.15/2003 prin H.C.L.Nr.3/2011 domnului Ciocan
Viorel, cu domiciliul în oraşul Ianca, satul Berleşti, judeţul Brăila, ca urmare a renunţării şi
neînceperii lucrărilor de construire a locuinţei în termenul prevăzut de lege.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul
de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ORAŞULUI
Ştefan RACU

CONTRASEMNEAZĂ,
p.SECRETARUL
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.60
din 26 septembrie 2013
privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 domnului Petre Florin, în
vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie
2013;
Având în vedere:
-cererea nr.95/09.08.2013, prin care domnul Petre Florin, cu domiciliul în oraşul Ianca, str.Calea
Brăilei nr.218, judeţul Brăila, solicită atribuirea unui teren în folosinţă gratuită pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003;
-dispoziţiile art.4 şi art.5 (2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi ale art.5 din Normele
metodologice pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. nr.896/2003;
-dispoziţiile art.3 din H.C.L. nr.64/30.10.2003-cu modificările şi completările ulterioare, privind
validarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite tinerilor pentru realizarea de locuinţe proprietate
personală;
-Procesul verbal nr.95/09.08.2013 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei primarului nr.908/2003,
cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren, lotul nr.21A în suprafaţă de 500 mp din
PUD nr.5/1993-Plopu, devenit disponibil ca urmare a retragerii dreptului de folosinţă a acestui teren
domnului Ciocan Viorel, potrivit H.C.L.Nr.59/26.09.2013;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) 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 cererea domnului Petre Florin, cu domiciliul în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei
nr.218, judeţul Brăila, şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 500 mp, lotul nr.21A din
PUD nr.5/1993-Plopu, în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii
nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2.-Beneficiarul terenului aprobat potrivit art.1 este obligat să înceapă construirea locuinţei în
termen de 1 an de la data încheierii procesului verbal de predare a terenului şi să o realizeze cu
respectarea prevederilor Legii nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.-În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art.2, prin hotărâre a consiliului local se retrage
beneficiarului dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în cauză.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de
urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ştefan RACU

CONTRASEMNEAZĂ,
p.SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.61
din 29 august 2013
privind: rectificarea bugetului local pe anul 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
septembrie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.11 alin.(1) şi art.26 alin.(2) din O.U.G.nr.70/2011 privind măsurile de protecţie
socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr.187/2012, modificată şi completată prin
O.U.G.nr.27/29.08.2013;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului şi 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) lit.a) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Bugetul local pe anul în curs, aprobat prin H.C.L.nr.28/28.03.2013, cu modificările şi
completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-veniturile din capitolul 42.02.34-subvenţii de la bugetul de stat pentru ajutorul de încălzire,
precum şi cheltuielile din capitolul 68.02.57-asistenţă socială, se suplimentează cu suma de 6 mii
lei.
- veniturile din capitolul 51.02.20 titlul II bunuri si servicii 20.1- carti, publicatii si materiale
documentare la capitolul 51.02.20 se suplimenteaza cu suma de 12,5 mii lei;
b)-cheltuielile din capitolul 51.02.20-autorităţi executive, se diminuează cu suma de 51mii lei
care va fi repartizată pentru suplimentarea:
-cu 10 mii lei a cheltuielilor din capitolul 51.02.71-reparaţii capitale aferente activelor fixe,
respectiv pentru reparaţia acoperişului la clădirea aflată în domeniul public al oraşului şi dată în
folosinţă Gărzii 2 Ianca a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” Brăila;
-cu 20 mii lei a cheltuielilor din capitolul 67.02.05-sport, bunuri şi servicii;
-cu 21 mii lei a cheltuielilor din capitolul 61.02.03-bunuri şi servicii, din care 6 mii lei pentru
deplasări/detaşări şi 15 mii lei pentru pregătirea profesională a poliţiştilor locali;
c)- cheltuielile din capitolul 20.01.30- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare se
diminueaza cu 12,5 mii lei;
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi şeful serviciului
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care vor opera modificările în
bugetul local 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 şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ştefan RACU

CONTRASEMNEAZĂ,
p.SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.62
din 26 septembrie 2013
privind: însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a oraşului Ianca, judeţul Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
septembrie 2013;
Având în vedere:
-Hotărârea Consiliului Local Nr.16/28.02.2013 privind însuşirea variantei nr.1 a stemei
oraşului Ianca, aleasă din cele trei variante supuse consultării locuitorilor potrivit procesului
verbal nr.11536/25.02.2013, conform căruia această variantă reprezintă cel mai bine
tradiţiile istorice, precum şi realităţile economice şi social-culturale locale;
-proiectul de stemă refăcut potrivit observaţiilor comisiei pentru analizarea conţinutului
proiectelor de stemă ale localităţilor din judeţul Brăila, consemnate în Procesul verbal din
data de 30.08.2013;
-dispoziţiile art.10 alin.(2) din Legea nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului;
-dispoziţiile art.1 alin.(5) şi art.4 alin.(3) din H.G.nr.25/2003 privind stabilirea
metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor,
oraşelor şi comunelor;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (1), art.45 alin.(1) 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) Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a oraşului Ianca, judeţul
Brăila, prevăzută în Anexa nr.1.
(2) Descrierea elementelor stemei şi semnificaţiile acestora sunt prevăzute în Anexa
nr.2.
Art.2.-Proiectul de stemă, cu descrierea elementelor şi semnificaţiile acestora, va fi
retransmis spre analiză Comisiei judeţene pentru avizarea proiectelor de stemă ale unităţilor
administrativ teritoriale din judeţul Brăila, constituită prin Ordinul Prefectului nr.322/2012.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
Art.4.-Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ştefan RACU

CONTRASEMNEAZĂ,
p.SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
JUDEŢUL BRĂILA
DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE
ALE STEMEI ORAŞULUI IANCA, JUDEȚUL BRĂILA
DESCRIEREA STEMEI:
Stema orașului Ianca se compune, conform anexei nr.1, dintr-un scut triunghiular, cu
marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată:
1) pe verde, un mănunchi compus din trei spice de grâu alternând cu trei știuleți de
porumb, așezate sub formă de evantai, deasupra cărora, pe mijloc, se înalță o floareasoarelui, totul de aur;
2) pe aur, o sondă de extracție albastră;
3) pe argint, vârful ondulat, albastru. Scutul este timbrat cu o coroană murală de
argint, cu trei turnuri crenelate.
SEMNIFICAŢIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE:
Cele șapte spice de grâu, știuleți de porumb și floarea soarelui fac referire la una
dintre ocupațiile locuitorilor, agricultura, iar numărul acestora indică cele şapte localităţi care
se află în teritoriul administrativ al oraşului Ianca. Sonda face referire la o altă ocupaţie
importantă a locuitorilor, extracția de petrol şi gaze.
Vârful scutului ondulat reprezintă cele două lacuri din localitate, Ianca și Plopu, în
supafață de peste 500 ha. Coroana murală, cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că
localitatea are rangul de oraş.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
p.SECRETARUL ORAŞULUI

Ştefan RACU

Dorina PREDESCU

ROMÂNIA

JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.63
din 26 septembrie 2013
privind: desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie, în comisiile de evaluare şi
asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, ale unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, începând cu anul
şcolar 2013-2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2013;
Având în vedere:
-adresele unităţilor de învăţământ de pe raza U.A.T.Ianca, prin care se solicită desemnarea
reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie, în comisiile de asigurare a calităţii educaţiei şi în
comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, începând cu anul şcolar 2013-2014;
-dispoziţiile art.96 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi ale art.11 alin.(4) lit.e) din OUG nr.75/
2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr.87/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a), pct.1, art.45 alin.(1) 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 desemnează reprezentanţii consiliului local în consiliile de administraţie, în comisiile de evaluare
şi asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, începând cu
anul şcolar 2013-2014, după cum urmează:
Reprezentanţii
Reprezentanţii
Reprezentanţii
consiliului
consiliului
consiliului
Denumirea unităţii de
local în comisiile de
local în comisiile
local în consiliile
învăţământ
asigurare a calităţii de prevenire şi comde administraţie
educaţiei
batere a violenţei
Mircescu Mircea
Liceul Teoretic „C-tin Angelescu”
Munteanu Ani
Ciucaşu Viorel
Baltă Eugeniu
Lupu Florea
Dragomir Liviu
Mitrea Stefan Marcel
Ciucaşu Viorel
Racu Ştefan
Şcoala Gimnazială Plopu
Stănculescu Radian Negoiţă Valeriu
Băluţă Fănel
Grădiniţa Ianca
Mircescu Mircea
Priceputu George
Dănăilă Dorian
Art.2.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L.nr.77/2012 privind desemnarea
reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii
educaţiei ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. Ianca.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu”

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ştefan RACU

CONTRASEMNEAZĂ,
p.SECRETARUL ORAŞULUI
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.64
din 31 octombrie 2013
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
din data de 31 octombrie 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 31 octombrie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) 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:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Radian STĂNCULESCU este
ales preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 31
octombrie 2013, care va semna hotărârile, procesul verbal şi celelalte
documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radian STĂNCULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.65
din 31 octombrie 2013
privind: aprobarea modelului de drapel al oraşului Ianca, judeţul Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie
2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.10 alin.(1) din Legea nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului;
-dispoziţiile art.8 alin.(1) din H.G.nr.25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi
folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor;
-Hotărârea Consiliului Local Nr.62/26.09.2013 privind însuşirea variantei finale a stemei oraşului Ianca;
-prevederile Legii nr.75/1994 şi ale H.G.nr.1157/2001 privind arborarea drapelului României, intonarea
imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (1), art.45 alin.(1) 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) Se aprobă modelul drapelului oraşului Ianca, judeţul Brăila, prevăzut în Anexa nr.1.
(2) Descrierea elementelor componente ale drapelului şi semnificaţiile lor sunt prevăzute în Anexa nr.2.
Art.2.-(1) Drapelul oraşului Ianca se arborează în mod permanent pe edificiile şi în sediile autorităţilor şi
instituţiilor publice locale, alături de drapelul României, al Uniunii Europene şi al Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord (N.A.T.O).
(2) Drapelul oraşului Ianca se arborează temporar cu prilejul zilei naţionale a României şi al altor
sărbători naţionale, în locurile publice din oraş, cu ocazia festivităţilor şi ceremoniilor oficiale cu caracter
local, naţional şi internaţional, în locurile unde acestea se desfăşoară, precum şi cu ocazia desfăşurării
competiţiilor sportive, pe stadioane şi alte baze sportive.
(3) Drapelul oraşului Ianca poate fi arborat de persoane fizice la domiciliul sau reşedinţa lor, precum şi
de persoane juridice, altele decât cele prevăzute la alin.(1), la sediile acestora.
Art.3.-Drapelul oraşului Ianca, în bernă, se arborează în zilele de doliu naţional, stabilite de Guvern, sau
în zilele de doliu local, stabilite de consiliul local sau de primar.
Art.4.-(1) Arborarea drapelului oraşului Ianca, o dată cu drapelul României şi al altor state, se face în
felul următor:
a) când drapelul oraşului Ianca se arborează doar alături de drapelul României, acesta din urmă se va
aşeza în stânga, privind drapelele din faţă;
b) când drapelul oraşului Ianca şi cel al României se arborează alături de mai multe drapele de stat
străine şi numărul drapelelor este impar, drapelul României se va aşeza în mijloc, iar primul din dreapta,
privind din faţă, va fi cel al oraşului Ianca. Dacă numărul drapelelor este par, drapelul României va fi aşezat
în stânga drapelului oraşului Ianca, împreună cu care ocupă centrul, privind drapelele din faţă.
(2) Toate drapelele care se arborează vor avea dimensiuni egale şi vor fi amplasate la acelaşi nivel.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.6.-Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radian STĂNCULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radian STĂNCULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

Consiliul Local al Oraşului Ianca
Judeţul Brăila
H.C.L.Nr.65/2013

Anexa nr.2 la

“Drapelul Oraşului Ianca”
Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale drapelului
oraşului Ianca, din judeţul Brăila
Descrierea heraldică a drapelului:
Drapelul oraşului Ianca reprezintă o pânză dreptunghiulară cu
proporția între lățimea și lungimea drapelului de 2/3, format din trei fâşii
dispuse vertical în următoarea succesiune a culorilor de la hampă:
albastru, aur, verde.
În centru, pe fâşia de aur, este imprimată Stema oraşului Ianca,
având inscripţionat „Oraşul Ianca” cu litere de culoare roşie.
Drapelul se fixează pe hampă, în partea stângă, pe lăţime.
Semnificaţiile elementelor şi a culorilor din drapel:
Stema oraşului Ianca asigură concordanţa elementelor acesteia cu
specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică a oraşului,
respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.
Culoarea albastră: este simbol al fidelităţii şi perseverenţei, a
cerului.
Aurul semnifică inteligenţă, prestigiu, virtute, forţă, bogăţie.
Culoarea verde, simbolizează onoare, raţiune, prospeţime,
regenerare, libertate şi sănătate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radian STĂNCULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.66
din 28 noiembrie 2013
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
din data de 28 noiembrie 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 28 noiembrie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) 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:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Viorel CIUCAŞU este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 28
noiembrie 2013, care va semna hotărârile, procesul verbal şi celelalte
documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorel CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.67
din 28 noiembrie 2013
privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 domnului Mihai Adrian, în
vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie
2013;
Având în vedere:
-cererea nr.20324/05.11.2013, prin care domnul Mihai Adrian, cu domiciliul în oraşul Ianca,
str.Nicolae Oncescu nr.1, bl.C.6, sc.1, etj.1, ap.9, judeţul Brăila, solicită atribuirea unui teren în
folosinţă gratuită pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003;
-dispoziţiile art.4 şi art.5 (2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi ale art.5 din Normele
metodologice pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. nr.896/2003;
-dispoziţiile art.3 din H.C.L. nr.64/30.10.2003-cu modificările şi completările ulterioare, privind
validarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite tinerilor pentru realizarea de locuinţe proprietate
personală;
-Procesul verbal nr.96/13.11.2013 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei primarului nr.908/2003,
cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 300 mp, lotul nr.15A din
PUD 2005-Perişoru;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) 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 cererea domnului Mihai Adrian, cu domiciliul în oraşul Ianca, str.Nicolae Oncescu
nr.1, bl.C.6, sc.1, etj.1, ap.9, judeţul Brăila, şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de
300 mp, lotul nr.15A din PUD 2005-Perişoru, în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală în
condiţiile Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2.-Beneficiarul terenului aprobat potrivit art.1 este obligat să înceapă construirea locuinţei în
termen de 1 an de la data încheierii procesului verbal de predare a terenului şi să o realizeze cu
respectarea prevederilor Legii nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.-În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art.2, prin hotărâre a consiliului local se retrage
beneficiarului dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în cauză.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de
urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorel CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.68
din 28 noiembrie 2013
privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 domnului Călătoaie IonuţStelian, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie
2013;
Având în vedere:
-cererea nr.20323/05.11.2013, prin care domnul Călătoaie Ionuţ-Stelian, cu domiciliul în oraşul
Ianca, str. Industriei nr.1, bl.D.7, sc.2, ap.18, judeţul Brăila, solicită atribuirea unui teren în folosinţă
gratuită pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003;
-dispoziţiile art.4 şi art.5 (2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi ale art.5 din Normele
metodologice pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. nr.896/2003;
-dispoziţiile art.3 din H.C.L. nr.64/30.10.2003-cu modificările şi completările ulterioare, privind
validarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite tinerilor pentru realizarea de locuinţe proprietate
personală;
-Procesul verbal nr.97/13.11.2013 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei primarului nr.908/2003,
cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 300 mp, lotul nr.16A din
PUD 2005-Perişoru;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) 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 cererea domnului Călătoaie Ionuţ-Stelian, cu domiciliul în oraşul Ianca, str.
Industriei nr.1, bl. D.7, sc.2, ap.18, judeţul Brăila, şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă
de 300 mp, lotul nr.16A din PUD 2005-Perişoru, în scopul construirii unei locuinţe proprietate
personală în condiţiile Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2.-Beneficiarul terenului aprobat potrivit art.1 este obligat să înceapă construirea locuinţei în
termen de 1 an de la data încheierii procesului verbal de predare a terenului şi să o realizeze cu
respectarea prevederilor Legii nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.-În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art.2, prin hotărâre a consiliului local se retrage
beneficiarului dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în cauză.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de
urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorel CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.69
din 28 noiembrie 2013
privind: atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 domnului Mitache FlorinLaurenţiu în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie
2013;
Având în vedere:
-cererea nr.20322/05.11.2013, prin care domnul Mitache Florin-Laurenţiu, cu domiciliul în oraşul
Ianca, str.Calea Brăilei nr.6, bl.D.1, sc.1, ap.3, judeţul Brăila, solicită atribuirea unui teren în folosinţă
gratuită pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003;
-dispoziţiile art.4 şi art.5 (2) din Legea nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi ale art.5 din Normele
metodologice pentru aplicarea legii, aprobate prin H.G. nr.896/2003;
-dispoziţiile art.3 din H.C.L. nr.64/30.10.2003-cu modificările şi completările ulterioare, privind
validarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite tinerilor pentru realizarea de locuinţe proprietate
personală;
-Procesul verbal nr.98/13.11.2013 al comisiei constituite în baza Dispoziţiei primarului nr.908/2003,
cu propunerea de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 300 mp, lotul nr.17A din
PUD 2005-Perişoru;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) 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 cererea domnului Mitache Florin-Laurenţiu, cu domiciliul în oraşul Ianca, str.Calea
Brăilei nr.6, bl.D.1, sc.1, ap.3, judeţul Brăila, şi se atribuie în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de
300 mp, lotul nr.17A din PUD 2005-Perişoru, în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală în
condiţiile Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2.-Beneficiarul terenului aprobat potrivit art.1 este obligat să înceapă construirea locuinţei în
termen de 1 an de la data încheierii procesului verbal de predare a terenului şi să o realizeze cu
respectarea prevederilor Legii nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.-În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art.2, prin hotărâre a consiliului local se retrage
beneficiarului dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în cauză.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de
urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorel CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.70
din 28 noiembrie 2013
privind: rectificarea bugetului local pe anul 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
noiembrie 2013;
Având în vedere:
-adresa nr.389947/11.11.2013 a Administraţiei Finanţelor Publice Brăila privind alocarea unor
sume suplimentare de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivel local,
ca urmare a aplicării O.U.G nr.99/2013 privind rectificarea bugetului de stat pe anul în curs;
-adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a
oraşului Ianca, privind necesitatea alocării de fonduri suplimentare în scopul finanţării unor
cheltuieli de funcţionare pentru ultimul trimestru din acest an;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a) şi art.19 alin.(2) din Legea finanţele publice locale nr. 273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului şi 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) lit.a) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Bugetul local pe anul în curs, aprobat prin H.C.L.nr.28/28.03.2013, cu modificările şi
completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-veniturile din capitolul 11.02.02-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, se
suplimentează cu 87 mii lei, din care 75 mii lei pentru cheltuielile din capitolul 6802 privind asistenţii
personali ai persoanelor cu handicap şi/sau indemnizaţii, iar 12 mii lei pentru cheltuielile de
personal în învăţământ, salarii şi cote aferente, din capitolul 650210;
b)-aceleaşi cheltuieli din capitolul 650210 se mai suplimentează cu suma de 10,3 mii lei, pentru
decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice, prin diminuarea cheltuielilor cu aceeaşi
sumă, alocată din veniturile propriii, pentru asistenţi personali ai persoanelor cu handicap, din
capitolul 680210.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi şeful serviciului
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care vor opera modificările în
bugetul local 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 şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorel CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.71
din 28 noiembrie 2013
privind: aprobarea cuantumului şi a numărului burselor care se acordă din bugetul local elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca în anul şcolar 20132014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.82 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi ale art.4 din Criteriile generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul
M.E.C.T.S.nr.5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
-adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a oraşului
Ianca, privind propunerile pentru cuantumul şi numărul burselor care se acordă din bugetul local în anul
şcolar 2013-2014;
-prevederile art.9 din H.C.L.nr.28/28.03.2013 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs, cu
alocarea sumei pentru acordarea burselor şcolare în anul 2013;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) 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) Se aprobă cuantumul şi numărului burselor care se acordă din bugetul local elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca în anul şcolar 20132014, după cum urmează:
Bursă de
Bursă socială
Bursă de studiu Bursă de merit
performanţă
Unitatea de învăţământ
Nr. Cuantum Nr. Cuantum Nr. Cuantum Nr. Cuantum
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
Liceul Teoretic
149
30
5
40
5
50
1
60
„Constantin Angelescu” Ianca
Liceul Tehnologic
65
30
1
50
„Nicolae Oncescu” Ianca
Şcoala Gimnazială Plopu
81
30
Total 112.920 lei, din care:
295
8850
5
200
6
300
1
60
(2) La fundamentarea şi aprobarea bugetului local pe anul 2014 vor fi avute în vedere dispoziţiile
alin.(1).
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi conducătorii unităţilor
de învăţământ, care se împuternicesc să opereze modificările corespunzătoare în bugetele proprii pentru
asigurarea finanţării burselor aprobate potrivit art.1.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorel CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.72
din 28 noiembrie 2013
privind: aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu
nitraţi din sursele agricole şi anexele tehnice.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28 noiembrie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.6 alin.(2) din Planul naţional de acţiune pentru protecţia apelor
împotriva poluării cu nitraţi din sursele agricole, aprobat prin H.G.nr.964/2000, cu
modificările şi completările ulterioare;
-adresa nr.2931/21.10.2013 a Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Brăila, prin care
s-a transmis modelul Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării
cu nitraţi din sursele agricole, elaborat de Comisia interministerială pentru reglementarea
nitraţilor în scopul adaptării şi aprobării lui potrivit condiţiilor specifice zonale;
-referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei
de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), art.45 alin.(1) 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) Se aprobă Planul local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării
cu nitraţi din sursele agricole şi anexele tehnice, potrivit Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Prin grija şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, Planul va fi popularizat în rândul fermierilor de pe
raza administrativ teritorială a oraşului Ianca.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice
a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorel CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.73
din 28 noiembrie 2013
privind: propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcţionat Şcoala primară din satul
Plopu, în scopul înfiinţării unui cămin cultural.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2013;
Având în vedere:
-inexistenţa unui cămin cultural în satul Plopu şi necesitatea înfiinţării unui astfel de lăcaş de cultură şi
festivităţi, solicitat insistent de locuitorii din acest sat care, de la data desfiinţării sălii de festivităţi a fostei
cooperative agricole, nu mai au posibilitatea organizării unor evenimente culturale, aniversare, serbări
şcolare, nunţi şi altele asemenea;
-dispoziţiile art.112 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi Circulara nr.4382/ 10.05.2013 a
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, referitoare la documentele şi circuitul acestora
privind obţinerea avizului conform, obligatoriu pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi
unităţilor de învăţământ;
-acordul Consiliului de Administraţie al Şcolii gimnaziale Plopu pentru schimbarea destinaţiei imobilului
în care a funcţionat Şcoala primară din acest sat, emis conform adresei nr.1062/22.11.2013, după
constatarea rezultatelor sondajului de opinie făcut în localitate, aşa cum rezultă din raportul şefului
serviciului public de poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului, unde cetăţenii s-au
pronunţat categoric în favoarea schimbării destinaţiei clădirii şi terenului aferent şcoli vechi, cum este
cunoscută, în scopul construirii unui cămin cultural;
-referatul de aprobare al primarului, memoriul justificativ al serviciului de urbanism, cadastru şi
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi rapoartele comisiilor de
specialitate nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(6) lit.a) pct.4, 5 şi 11, art.45 alin.(3) 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) Se propune schimbarea destinaţiei imobilului în care a funcţionat Şcoala primară din satul
Plopu, în scopul înfiinţării unui cămin cultural.
(2) Datele de identificare a imobilului sunt prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.-Schimbarea destinaţiei imobilului prevăzut la art.1 se face doar cu avizul conform al Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care va fi solicitat prin grija primarului.
Art.3.-Indicatorii tehnico economici ai obiectivului „Cămin cultural satul Plopu” vor fi aprobaţi după
obţinerea avizului conform, dată la care vor fi stabilite şi sursele de finanţare a obiectivului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa din data de 28 noiembrie 2013, cu un numar de 16 voturi
pentru din numărul total de 16 consilieri locali existenţi în funcţie, îndeplinindu-se cerinţa de două treimi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorel CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.74
din 28 noiembrie 2013
privind: trecerea din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului a unor active corporale de
natura mijloacelor fixe, scoase din funcţiune ori care menţinerea în funcţiune nu se mai justifică, aferente
fostelor centrale termice, în vederea realizării procesului de casare şi valorificare.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2013;
Având în vedere:
-referatul directorului Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” şi cel al directorului Direcţiei Serviciilor
Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, administratorii fostelor centrale termice de cartier,
din care rezultă necesitatea realizării procesului de casare şi valorificare a utilajelor şi instalaţiilor din aceste
centrale care nu mai sunt în funcţiune;
-dispoziţiile art.10 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.2 şi art.4 din O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul
public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
-dispoziţiile art.28 alin.(1) din Legea finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) şi d), art.7, art.8 alin.(1), art.11 alin.(1) lit.d), art.13 alin.(1) şi (8), art.16,
art.19 alin.(1), art.20 lit.b) pct.4, art.28, art.38 şi art.39 din Instrucţiunile nr.167/2009 privind scoaterea din
funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
-referatul de aprobare al primarului, listele cu mijloacele fixe propuse pentru casare de către comisiile
de analiză şi verificare a stării lor, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) 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) Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului a unor active
corporale de natura mijloacelor fixe, scoase din funcţiune ori care menţinerea în funcţiune nu se mai
justifică, aferente fostelor centrale termice, în vederea realizării procesului de casare şi valorificare, active
prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Pentru casarea şi valorificarea mijloacelor fixe, se constituie o comisie în următoarea componenţă:
- Ing. Deacu Daniel Constantin - Inspector de specialitate;
- Ing. Lupu Florea-consilier local;
- Ec. Ciucă Mioara-serviciul financiar contabil.
Art.2.-Sumele încasate din vânzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma
dezmembrării sau dezafectării mijloacelor fixe se fac venit la bugetul local.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul Liceului Tehnologic
„Nicolae Oncescu” şi directorul Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca,
care vor urma procedurile din Instrucţiunile M.A.I. nr.167/2009.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorel CIUCAŞU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.75
din 19 decembrie 2013
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca
din data de 19 decembrie 2013.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 19 decembrie 2013;
Având în vedere:
-dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) 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:
ARTICOL UNIC: Domnul consilier local Dorian DĂNĂILĂ este ales
preşedinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 19
decembrie 2013, care va semna hotărârile, procesul verbal şi celelalte
documente dezbătute şi aprobate în această şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dorian DĂNĂILĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

