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H O T DE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.24 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 26 martie 2020
privind: închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al orașului Ianca,
administrate de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A. Upstream - E&P
Moldova, în vederea realizării
proiectelor ‹‹Lucrări
de suprafață,
foraj echipare de suprafață
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
și conductă amestec la Sondele 705, 706 și 707 Oprișenești››;
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere:
►adresele nr.625 și 626/05.02.2020 ale OMV Petrom S.A. Upstream - Asset Moldova,
prin care se solicită închirierea unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca administrate
de consiliul local, în vederea realizării proiectelor ‹‹Lucrări de suprafață, foraj echipare de
suprafață și conductă amestec la Sondele 705, 706 și 707 Oprișenești››;
►Hotărârea Guvernului României nr.903/2004 privind aprobarea acordurilor de
concesiune a unor perimetre de exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională
pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului ‹‹Petrom›› - S.A. Bucureşti, unde
la anexa 92 se află şi perimetrul Oprişeneşti, la care termenul de exploatare a fost prelungit
prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, potrivit scrisorii nr.2000176/29.02.2012 a Agenţiei
Naţionale pentru Resurse Minerale;
►dispoziţiile art.6 lit.c) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările ulterioare,
coroborate cu prevederile art.755 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru cu
planurile de situaţie ale terenurilor, caietul de sarcini și studiul de oportunitate, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat
al oraşului Ianca, administrat de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A.
Upstream - Asset Moldova în vederea realizării proiectelor ‹‹Lucrări de suprafață, foraj
echipare de suprafață și conductă amestec la Sondele 705, 706 și 707 Oprișenești››, după
cum urmează:
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a)-teren în suprafață de 4.779 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 147,
pentru traseul conductei colectoare de amestec a Sondelor 705 și 706 Oprișenești;
b)-teren în suprafață de 1.585,53 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 163,
pentru traseul conductei colectoare a Sondei 707 Oprișenești;
(2)-Terenurile prevăzute la alin.(1) se închiriază pe o perioadă de 2 ani, cu o chirie de
3,661 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren, care se plătesc anticipat la încheierea
contractelor de închiriere.
(3) Cheltuielile ocazionate de aducerea terenurilor la forma inițială la sfârşitul perioadei
de închiriere, cad în sarcina Societății Comerciale OMV Petrom S.A. Upstream - E&P
Moldova.
Art.2.-Se instituie un drept de servitute asupra drumului de exploatare agricolă pentru
accesul chiriașului la Sondele 705 și 706.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
şi serviciile de urbanism şi financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Ionel MOȘESCU

H.C.L.Nr.24/26.03.2020

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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COMISIA LOCALĂ
H O TDE
Ă FOND
R Â R FUNCIAR
E A Nr.25PRIMAPRIMA
din 26 martie 2020
privind: instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit pe toată durata de existență a
capacităților energetice, asupra unor terenuri din domeniul public administrat de consiliul
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCAMuntenia Nord-Sucursala
local, în favoarea Societății
de Distribuție
a Energiei Electrice
Brăila, pentru alimentarea cu energie electrică a unor locuri de consum din U.A.T.Oraș Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere:
►adresele nr.8052/21.01.2020 și nr.19245/20.02.2020 ale Societății de Distribuție a
Energiei Electrice Muntenia Nord-Sucursala Brăila, prin care se solicită punerea la dispoziție
cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a capacităților energetice, a unor terenuri din
domeniul public administrat de consiliul local pentru realizarea lucrărilor:
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în
orașul Ianca, satul Plopu nr.183››;
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în
orașul Ianca, str.Primăverii nr.136, lot.2››;
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în
orașul Ianca, satul Oprișenești nr.202››;
-‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință, situat în
orașul Ianca, satul Perișoru nr.58A››;
►dispoziţiile art.12 alin.(2) lit.c) și alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor
naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile
art.749 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum
şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a) și alin.(7) lit.s), art.139
alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se instituie dreptul de uz şi servitute cu titlu gratuit pe toată durata de existență a
capacităților energetice, asupra unor terenuri din domeniul public administrat de consiliul
local, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord-Sucursala Brăila
pentru alimentarea cu energie electrică a unor locuri de consum din U.A.T.Oraș Ianca, după
cum urmează:
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a.-suprafața de 1,5 mp pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului
de consum permanent, locuință, situat în orașul Ianca, satul Plopu nr.183, județul Brăila››;
b.-suprafaţa de 9 mp pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului
de consum permanent, locuință, situat în orașul Ianca, str.Primăverii nr.136, lot.2››;
c.-suprafaţa de 0,5 mp pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului
de consum permanent, locuință, situat în orașul Ianca, satul Oprișenești nr.202››;
d.-suprafaţa de 6,9 mp pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului
de consum permanent, locuință, situat în orașul Ianca, satul Perișoru nr.58A››;
Art.2.-Terenurile prevăzute la art.1 sunt identificate potrivit planurilor de încadrare în zonă
și a schemelor de alimentare cu energie electrică anexate avizelor tehnice de racordare,
urmând a fi puse la dispoziția S.D.E.E. Muntenia Nord-Sucursala Brăila pe bază de protocol
încheiat în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3.-(1) În vederea realizării cu celeritate a documentațiilor pentru lucrările de
alimentare cu energie electrică a locurilor de consum din orașul Ianca și satele aparținătoare
Plopu, Perișoru, Oprișenești, Târlele Filiu, Berlești și Gara Ianca, se instituie dreptul de uz şi
servitute cu titlu gratuit pe toată durata de existență a capacităților energetice, asupra
terenurilor din domeniul public sau privat administrat de consiliul local, în favoarea Societății
de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord-Sucursala Brăila.
(2) În acest scop, pentru fiecare lucrare individualizată, se va întocmi protocol de predareprimire/punere la dispoziție a terenului din domeniul public sau privat al orașului, administrat
de consiliul local, către S.D.E.E. Muntenia Nord-Sucursala Brăila pe baza documentației
tehnice aferente fiecărui loc de consum.
Art.4.-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.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Ionel MOȘESCU

H.C.L.Nr.25/26.03.2020

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.26
din 26 martie 2020
privind: darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui teren din domeniul public al

PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
orașului, administrat de consiliul
local, Ministerului
Mediului,
Apelor și Pădurilor în vederea
amplasării unei Stații automate de monitorizare a calității aerului.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere:
►adresa nr.3021/20.02.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, prin care se
solicită atribuirea în folosință gratuită pe termen limitat a unui teren administrat de consiliul
local în suprafață de 25 mp pentru amplasarea unei Stații de monitorizare a calității aerului;
►dispozițiile art.6 și art.59 alin.(1) lit.k) din O.U.G.nr.195/2019 privind protecţia mediului,
aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
►dispozițiile art.108 lit.d), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.g), alin.(6) lit.a) și
alin.(7) lit.i), art.297 alin.(1) lit.d) și art.349 lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, rapoartele serviciului de urbanism şi financiar
contabil, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 25 ani a unui teren din
domeniul public al orașului administrat de consiliul local, în suprafață de 25 mp-cu o valoare
de inventar de 625,75 lei, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea amplasării unei
Stații automate de monitorizare a calității aerului.
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(2) Terenul prevăzut la alin.(1) se află în incinta Complexului Sportiv «Ștefan Vrăbioru»
din orașul Ianca, str. Stadionului nr.6A, înscris în Cartea Funciară nr.77999 cu Numărul
Cadastral 77999, este evidențiat la poziția nr.188 din Inventarul bunurilor aparținând
domeniului public al orașului, fiind identificat prin planul de amplasament și delimitare anexatca parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-(1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii:
a)-să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa
gratuită;
b)-să prezinte, anual, consiliului local rapoarte privind activitatea de utilitate publică
desfăşurată;
c)-să permită accesul autorităţilor administrației publice locale pentru efectuarea
controlului asupra modului de folosință a terenului;
d)-să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
e)-la încetarea folosinței gratuite să restituie bunul în starea în care l-a primit şi liber de
orice sarcini;
f)-să suporte cheltuielile de întreţinere a terenului, potrivit destinaţiei sale;
(2) Modalităţile de angajare a răspunderii şi sancţiunile aferente vor fi înscrise în
protocolul de predare-primire a terenului, care se va încheia prin grija primarului în termen de
5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Ionel MOȘESCU

Alexandru STERIAN

H.C.L.Nr.26/26.03.2020
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COMISIA LOCALĂ
H O TDE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.27 PRIMAPRIMA
din 26 martie 2020
privind: propunerea de trecere din domeniul public al Județului Brăila în domeniul public al
Orașului Ianca a terenului intravilan în suprafață de 217 mp, în vederea soluționării unei cereri
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate.
PRIMĂRIA
ORAŞULUI IANCA
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
Având în vedere:
►adresa nr.2268/04.02.2020 a Consiliului Județean Brăila, prin care se propun etapele de
urmat în scopul soluționării cererii domnului Pârlog Virgil pentru intrarea în posesia terenului în
suprafață de 217 mp, care se regăsește în incinta stației de tratare a apei din orașul Ianca și
pentru care s-a emis Titlul de proprietate nr.0314-2767/10.03.2000;
►dispozițiile art.294 alin.(1) și (2) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul comisiei locale de stabilire a dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1
din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Consiliul local al orașului Ianca propune trecerea din domeniul public al Județului
Brăila în domeniul public al Orașului Ianca a terenului intravilan în suprafață de 217 mp, pentru
a fi pus ulterior la dispoziția comisiei locale de fond funciar, potrivit legii, în vederea soluționării
unei cereri privind punerea în posesie a acestui teren.
(2) Terenul prevăzut la alin.(1) se află în incinta stației de tratare a apei din orașul Ianca,
str.Școlii nr.3, înscris în Cartea Funciară nr.74629 cu Numărul Cadastral 5109, fiind identificat
prin planul de situație anexat ca parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare
în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Ionel MOȘESCU

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.28
din 26 martie 2020

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2020, pentru rest lucrări
de executat la obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, după finalizarea procedurilor de achiziţie publică.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.78/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor economici
actualizați la nivelul anului 2019, pentru licitația publică atribuire lucrări rest de executat la obiectivul
nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul
Brăila››, ca urmare a intrării în insolvență a fostului constructor și rezilierii contractului de lucrări;
►finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări rest de
executat la obiectivul ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca,
județul Brăila››, finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală-Etapa a II a;
►dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.e) din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de
Dezvoltare Locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, respectiv ale art.10 alin.(7) din Normele
metodologice privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobate prin Ordinul
M.D.R.A.P.nr.1851/2013, republicate, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările
ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.10 alin.(4) și (7) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil-cu propunerile de
alocare a sumelor pentru cofinanțarea proiectului, raportul serviciului de urbanism și cadastru-cu
Devizul General pentru lucrări rest de executat după finalizarea procedurilor de achiziție publică,
precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local;
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2020, după
finalizarea procedurilor de achiziţie publică, pentru rest lucrări de executat la obiectivul nou de
investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››,
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală-Etapa a-II-a,
conform Anexei - Deviz General care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul total al obiectivului pentru rest lucrări de executat la nivelul anului 2020 este de
14.312.789,20 lei (C+M 13.838.392,65 lei), din care suma de 13.838.392,65 lei de la bugetul de stat
și suma de 474.396,55 lei de la bugetul local, toate sumele având inclusă taxa pe valoarea adăugată.
Art.2.-Se aprobă cofinanțarea obiectivului nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele
Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila›› cu suma de 474.396,55 lei din bugetul local,
precum și a celorlalte cheltuieli neeligibile care vor apărea pe parcursul derulării lucrărilor.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului care va organiza licitația publică pentru atribuirea unui nou contract de lucrări, potrivit legii,
prin compartimentele de specialitate din subordine.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în
Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Ionel MOȘESCU

Alexandru STERIAN
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ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.29
din 26 martie 2020

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului oraşului Ianca pe anul 2019.
Consiliul local al oraşului
Ianca, judeţulORAŞULUI
Brăila, întrunit înIANCA
şedinţă ordinară la data de 26 martie
PRIMĂRIA
2019;
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 2018, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului orașului Ianca pe anul 2019.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2019,
după cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
30.034.300
26.234.500
15.875.429
Cheltuieli bugetare
30.034.300
31.131.800
16.248.240
Venituri autofinanțare
2.598.000
3.703.080
3.650.509
Cheltuieli autofinanțare
2.598.000
3.942.550
3.600.893
(2) Contul de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2019, în sinteză pe
indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac 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 general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Ionel MOȘESCU

Alexandru STERIAN
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.30
din 26 martie 2020

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din
orașul Ianca pe anul 2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
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 2019, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din
orașul Ianca, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› pe anul 2019;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››
din orașul Ianca pe anul 2019, după cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
1.157.400
1.282.400
1.168.654
Cheltuieli bugetare
1.157.400
1.282.400
1.168.654
Venituri autofinanțare
15.000
15.000
8.890
Cheltuieli autofinanțare
15.000
15.000
8.890
(2) Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul
2019, în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 la prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în
Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.31
din 26 martie 2020

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din
orașul Ianca pe anul 2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
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 2019, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din
orașul Ianca, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuției bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul 2019;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din
orașul Ianca pe anul 2019, după cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăți efectuate (lei)
Venituri bugetare
452.900
452.900
452.900
Cheltuieli bugetare
452.900
452.900
398.756
Venituri autofinanțare
1.500
1.500
1.698
Cheltuieli autofinanțare
20.000
20.000
0
(2) Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2019,
în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 la prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în
Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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CONTRASEMNEAZĂ,
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Ionel MOȘESCU

Alexandru STERIAN
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.32
din 26 martie 2020

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
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 2019, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice, precum şi avizul
favorabil al 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 2019.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2019, după cum urmează:
Denumirea
Prevederi
Prevederi
Încasări realizate/
indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri
2.100 000
2.100 000
1.956 779
Cheltuieli
2.100 000
2.100 000
1.953 364
(2) Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2019, în sinteză pe
indicatori, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în
Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.33
din 26 martie 2020

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
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 2019, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Unității de Asistență Medico Socială, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Unității de Asistență Medico Socială pe anul 2019;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2019, după cum urmează:
Denumirea indicatorului
Prevederi
Prevederi
Încasări realizate/
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
1.290.000
1.290.000
1.245.045
Cheltuieli bugetare
1.290.000
1.290.000
1.245.045
Venituri autofinanțare
130.000
130.000
118.908
Cheltuieli autofinanțare
130.000
130.000
118.908
(2) Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2019, în sinteză
pe indicatori, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în
Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.34
din 26 martie 2020

privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2020.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
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 protecției civile
nr.481/2004-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, precum şi avizul favorabil al comisiei de
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7) lit.h), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă Planul de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2020, potrivit
Anexelor nr.1, 1A şi 1B care fac parte integrantă din 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, precum şi şeful serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în
Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.35
din 26 martie 2020

privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
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.(1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor, aprobată prin Ordinul M.A.I. nr.132/2007;
►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi avizul favorabil al comisiei de
specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7) lit.h), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
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 potrivit
raportului şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, actualizat
cu modificările şi completările aprobate potrivit alin.(1), este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează preşedintele comitetului
local pentru situaţii de urgenţă şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în
Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
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H O DE
T ĂFOND
R Â R FUNCIAR
E A Nr.36 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 26 martie 2020
privind: stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității de înregistrare la zi a datelor din
Registrul Agricol la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, începând cu anul 2020.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
Având în vedere:
►Nota de constatare nr.22144/13.02.2020 întocmită de reprezentanții Instituției Prefectului
Brăila, cu privire la îndeplinirea planului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a
datelor în Registrul Agricol în perioada 2015-2019 la nivelul orașului Ianca, potrivit căreia gradul
de completare a registrelor agricole tipul I și II nu a fost de 100%, nici pe suport de hârtie și nici
în format electronic;
►faptul că, deși în nota de constatare nu s-au scos în evidență motivele obiective ale
necompletării la zi a tuturor registrelor agricole, evidența/realitatea este una extrem de clară, în
sensul că nu se poate realiza forma electronică și cea scrisă cu același număr de personal care
completa până în prezent doar forma scrisă a registrului agricol, ceea ce reclamă fie mărirea
numărului de posturi de agenți agricoli, soluție de neacceptat pentru că resursele financiare sunt
de departe insuficiente, fie completarea doar în format electronic dar cu obligația listării anuale a
datelor și informațiilor pentru a crea și forma scrisă, ambele forme urmând a fi arhivate potrivit
legii, această din urmă soluție fiind eficientă atât financiar, cât și pentru completarea la zi a
registrelor agricole;
►dispoziţiile art.1 alin.(6) și (7) și art.15 lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind
registrul agricol, aprobată prin Legea nr.98/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.6 alin.(3) lit.d) din O.U.G.nr.22/2020 privind recensământul general agricol
din România-runda 2020;
►referatul de aprobare al primarului, raportul comun al secretarului general și
compartimentului Registrul Agricol, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din
cadrul consiliului local.
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.s), art.139 alin.(1) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-În scopul eficientizării activității de înregistrare la zi a datelor din Registrul Agricol la
nivelul U.A.T. Oraș Ianca, începând cu anul 2020, se stabilesc următoarele măsuri:
a.-pentru persoanele fizice, întreprinderile individuale sau familiale autorizate potrivit
prevederilor O.U.G.nr.44/2008, aprobată prin Legea nr.182/2016, cu modificările și completările
ulterioare, se deschid și se numerotează volume distincte ale Registrelor agricole tipul1 și 2;
b.-la nivelul compartimentului de impozite și taxe locale ori al serviciilor de urbanism, evidența
populației, stare civilă și asistență socială, datele care fac obiectul înscrierii în registrul agricol se
instrumentează doar cu avizul prealabil al compartimentului Registrul Agricol, care se emite de
îndată pe documentul care face obiectul instrumentării;
c.-reportarea gospodăriilor în care toți membrii acesteia au decedat și la care nu se cunosc
moștenitorii, se face cu mențiunea: «moștenitori necunoscuți»;
d.-în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de
folosință decât situația reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosință care corespunde
realității, pe baza declarației depuse de persoana care are această obligație. În mod similar se
procedează și în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează
în intravilan/extravilan, iar acesta este situat în extravilan/intravilan potrivit planurilor urbanistice
generale ori planurilor urbanistice zonale, sub condiția confirmării de către serviciul de urbanism;
e.-la declararea terenurilor utilizate în folosință gratuită se vor prezenta contractele de
comodat, iar la cele declarate a fi utilizate sub alte forme se vor prezenta actele de proprietate
ale acestor terenuri, actele de identitate sau de stare civilă ale proprietarilor, precum și orice
formă scrisă care să justifice dreptul de a utiliza terenurile pentru care se solicită adeverințe în
scopul obținerii subvențiilor A.P.I.A.
Art.2.-(1) Înscrierea în registrul agricol a datelor privind componența gospodăriei/exploatației
agricole fără personalitate juridică se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe
bază de documente de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al
gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exercițiu, după cum urmează:
a.-prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea
registrului agricol;
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b.-la primărie, în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice se prezintă din
propria inițiativă sau pentru rezolvarea altor probleme;
c.-pe baza declarației trimise prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei
care are obligația de a fi înregistrată în registrul agricol;
d.-pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei;
e.-prin invitarea la primărie a persoanelor care au obligația să efectueze declarațiile pentru
înscrierea datelor în registrul agricol.
(2) Modelul invitației la primărie a persoanelor care au obligația să efectueze declarațiile
necesare înscrierii datelor în registrul agricol, este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.3.-În vederea completării şi actualizării registrului agricol, a corectitudinii datelor înscrise
în acesta, astfel încât să fie folosit pentru întocmirea listelor unităţilor de recenzare şi corelarea
cu datele declarate în chestionarul de recensământ agricol, prin dispoziția primarului se vor
stabili:
a.-persoanele responsabile cu completarea și ținerea la zi a registrului agricol pentru
perioada 2020-2024, precum și repartizarea acestora pe localități;
b.-programul zilnic pentru vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu
completarea registrului agricol, astfel încât să se asigure și permanența la sediul instituției pentru
emiterea adeverințelor în campania 2020 a subvențiilor A.P.I.A.;
Art.4.-Nerespectarea prevederilor art.1 lit.b) constituie abatere disciplinară și se
sancționează potrivit Codului administrativ sau Codului muncii, după caz.
Art.5.-(1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, secretarul
general și funcționarii publici din cadrul compartimentului Registrul Agricol al aparatului de
specialitate al primarului.
(2) Prin dispoziția primarului, emisă în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri, se stabilesc sectoarele și se împuternicesc persoanele responsabile cu
completarea și ținerea la zi a registrului agricol pentru perioada 2020-2024.
Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare
în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Ionel MOȘESCU

Alexandru STERIAN

H.C.L.Nr.36/26.03.2020
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.37
din 26 martie 2020
privind: modificarea Normelor de gospodărire pentru asigurarea unui climat de ordine şi
curăţenie pe teritoriul administrativ
al oraşului,
stabilireaIANCA
faptelor care constituie contravenţii,
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, aprobate prin Hotărârea Consiliului
Local Nr.49/31.07.2014.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere :
►implementarea proiectelor «Dezvoltare integrată a oraşului Ianca-modernizarea
spaţiilor publice urbane» şi «Realizarea unui sistem de supraveghere în vederea creşterii
siguranţei şi prevenirii criminalităţii», finanţate cu fonduri externe şi finalizate cu investiţii fără
precedent în istoria localităţii, atât din punct de vedere financiar, dar şi ca amploare,
însemnând modernizarea zonei centrale a orașului, asfaltarea tuturor străzilor şi construirea
de trotuare în oraşul Ianca şi satele aparținătoare Plopu, Perişoru, Oprişeneşti şi Gara Ianca,
precum şi amplasarea de camere de supraveghere în aceste localități, necesită în continuare
întreţinere şi protejare, inclusiv prin măsuri coercitive;
►dispoziţiile art.4, art.8 şi art.24 din Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr.515/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
►dispoziţiile art.6 alin (1) şi art.90 lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
►dispoziţiile art.2 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
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►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului poliţiei locale şi avizul favorabil
comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și c) și alin.(7) lit.g) și i), art.139 alin.(1)
și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.I.-Normele de gospodărire pentru asigurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe
teritoriul administrativ al oraşului, stabilirea faptelor care constituie contravenţii, constatarea
şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Nr.49/
31.07.2014, se modifică după cum urmează:
1.-la articolul 5, alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„h)-să nu arunce hârtiile, cojile de seminţe, gunoaiele de orice natură, precum și apele
reziduale, pe străzi, alei ori trotuare pietonale, spaţii verzi sau în alte locuri care nu au o
astfel de destinaţie”;

2.-la articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin.(1) constituie contravenție și se
sancționează cu avertisment sau amendă de la 500 lei la 1.000 lei.”

Art.II.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Ionel MOȘESCU

Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.37/26.03.2020
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.38
din 26 martie 2020

pentru: aprobarea Planului local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2020 la nivelul
U.A.T.Oraș Ianca.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie
2020;
Având în vedere:
►dispozițiile art.112 alin.(3) lit.b) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
►dispozițiile art.3 alin.(2) lit.b) și art.5 din Anexa nr.2 la H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a
structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
►Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul oraşului Ianca, pentru perioada 20192024, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.14/28.02.2019;
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.53/27.02.2020 privind avizul consultativ favorabil
pentru Planul de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2020 la nivelul U.A.T. Oraș Ianca;
►referatul de aprobare al primarului, raportul direcției de asistență socială, precum şi avizul
favorabil al comisiei de specialitate 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.b), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă Planul local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2020 la nivelul
U.A.T.Oraș Ianca, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și direcția de
asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în
Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Ionel MOȘESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

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

COMISIA LOCALĂ
H O T DE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.39 PRIMAPRIMA
din 26 martie 2020
pentru: validarea modificărilor făcute bugetului local pe anul în curs prin Dispoziția primarului
nr.241 din data de 17.03.2020.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere:
►raportul nr.12174/13.03.2020 al șefului serviciului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, potrivit căruia s-a primit suplimentar de la bugetul de
stat suma de 300 lei cu titlu de subvenție pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne,
cărbuni și combustibil petrolier, fapt ce impune modificarea bugetului local pentru utilizarea
imediată a sumei în scopul în care a fost alocată;
►raportul nr.12268/17.03.2020 al șefului serviciului financiar contabil privind necesitatea
modificării bugetului local pentru aplicarea imediată a măsurilor prevăzute de Decretul
Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul
României, precum și pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.73/31.10.2019
privind cumpărarea unui teren intravilan;
►Dispoziția primarului nr.241/17.03.2020 privind modificarea bugetului local pe anul în
curs ca urmare alocării unei sume suplimentare de la bugetul de stat, pentru aplicarea
imediată a măsurilor prevăzute de Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru punerea în aplicare a
H.C.L.nr.73/31.10.2019 privind achiziționarea unui teren intravilan;
►dispoziţiile art.82 alin.(1) din Legea finanţele publice locale nr.273/ 2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din
cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se validează modificările făcute bugetului local pe anul în curs prin Dispoziția
primarului nr.241/17.03.2020, după cum urmează:
a.-se majorează cu suma de 300 lei veniturile bugetului local prevăzute în capitolul
subvenții pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier, conform
clasificației bugetare 422A34;
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b.-se majorează cu suma de 300 lei cheltuielile bugetului local prevăzute în capitolul
682A1501570201-ajutor social în numerar;
c.-se diminuează cu suma de 27.000 lei cheltuielile bugetului local prevăzute în capitolul
autorități publice-cheltuieli materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, conform
clasificației bugetare 51020103200109;
d.-se diminuează cu suma de 23.000 lei cheltuielile bugetului local prevăzute în capitolul
transporturi - străzi, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, conform clasificației
bugetare 84020303200109;
e.-se majorează cu suma de 50.000 lei cheltuielile prevăzute în capitolul protecție civilă
și protecție contra incendiilor, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, conform
clasificației bugetare 610205200109.
Art.2.-Finanțarea cheltuielilor pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local
nr.73/ 31.10.2019 privind cumpărarea imobilului format din cota de 1/3 din suprafața de 1.304
mp teren liber de construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16,
parcela 631, înscris în Cartea Funciară nr.76051, în scopul extinderii serei pentru producerea
răsadurilor de flori de către Direcția Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local, se
face din capitolul 51020103710101-autorități publice.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Ionel MOȘESCU

Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.39/26.03.2020
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

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

COMISIA LOCALĂ
FUNCIAR
H O TDE
Ă FOND
RÂRE
A Nr.40PRIMAPRIMA
din 26 martie 2020
privind: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați ca urmare a influenței O.U.G. nr.114/2018, pentru obiectivul nou de
investiții ‹‹Modernizarea, PRIMĂRIA
reabilitarea și dotarea
Casei de
cultură a orașului Ianca, județul
ORAŞULUI
IANCA
Brăila››, Componenta A a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru
revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate».
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere:
►oportunitatea promovării proiectului ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de
cultură a orașului Ianca, județul Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare
13-Prioritatea de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1-Îmbunătățirea calității vieții populației
în orașele mici și mijlocii din România, prin Programul Operaţional Regional
2018/13/13.1/1/7Regiuni-Cod SMIS 125976;
►adresa nr.4889/03.03.2020-Solicitarea de clarificare 7 a Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud-Est, potrivit căreia s-a intrat în etapa precontractuală și că trebuie completată
documentația cu anumite acte, printre care și hotărârea consiliului local pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a influenței O.U.G. nr.114/2018 pentru
obiectivul nou de investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului
Ianca, județul Brăila››, Componenta A a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca
pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate»;
►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul
consiliului local.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul nou
de investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul
Brăila››, Componenta A a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru
revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», potrivit Anexei nr.1.
Art.2.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici-deviz general actualizați ca urmare a
influenței O.U.G. nr.114/2018, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea
și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila››, Componenta A a proiectului
«Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a
comunităților defavorizate», potrivit Anexei nr.2.
(2) Bugetul total al obiectivului prevăzut la alin.(1) este de 8.834.510,47 lei, inclusiv T.V.A.,
din care C+M 6.442.663,13 lei, inclusiv T.V.A.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuterniceşte să îndeplinească procedurile de achiziție, potrivit legii, prin
serviciile de specialitate și să semneze contractul de lucrări și celelalte documente necesare
realizării obiectivului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Art.5.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi, din numărul total de 17 consilieri locali în
funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută din numărul total al consilierilor locali existenți în
funcție.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Ionel MOȘESCU

H.C.L.Nr.40/26.03.2020

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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COMISIA LOCALĂ
H O T DE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.41 PRIMAPRIMA
din 26 martie 2020
privind: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați ca urmare a influenței O.U.G. nr.114/2018, pentru obiectivul nou de
investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii
publice
în orașul Ianca,
județul Brăila››, Componenta
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
B a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică
și socială a comunităților defavorizate».
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere:
►oportunitatea promovării proiectului ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de
cultură a orașului Ianca, județul Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare
13-Prioritatea de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1-Îmbunătățirea calității vieții populației
în orașele mici și mijlocii din România, prin Programul Operaţional Regional 2018/13/13.1/1/7
Regiuni-Cod SMIS 125976;
►adresa nr.4889/03.03.2020-Solicitarea de clarificare 7 a Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud-Est, potrivit căreia s-a intrat în etapa precontractuală și că trebuie completată
documentația cu anumite acte, printre care și hotărârea consiliului local pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a influenței O.U.G. nr.114/2018 pentru
Componenta B a proiectului ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul
Brăila››, parte a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate»;
►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul
consiliului local.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul nou
de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila››,
Componenta B a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», potrivit Anexei nr.1.
Art.2.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici-deviz general actualizați ca urmare a
influenței O.U.G. nr.114/2018, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii
publice în orașul Ianca, județul Brăila››, Componenta B a proiectului «Investiții în infrastructura
orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate»,
potrivit Anexei nr.2.
(2) Bugetul total al obiectivului prevăzut la alin.(1) este de 7.092.670,91 lei, inclusiv T.V.A.,
din care C+M 4.910.425,31 lei, inclusiv T.V.A.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuterniceşte să îndeplinească procedurile de achiziție, potrivit legii, prin
serviciile de specialitate și să semneze contractul de lucrări și celelalte documente necesare
realizării obiectivului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Art.5.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi, din numărul total de 17 consilieri locali în
funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută din numărul total al consilierilor locali existenți în
funcție.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Ionel MOȘESCU

H.C.L. Nr.41/26.03.2020

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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COMISIA LOCALĂ
H O T DE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.42 PRIMAPRIMA
din 26 martie 2020
privind: aprobarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», precum și a cheltuielilor aferente.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere:
►cererea de finanțare nerambursabilă depusă pentru proiectul «Investiții în
infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate», promovat în cadrul Axei prioritare 13-Prioritatea de investiții 9b, Obiectivul
specific 13.1-Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România,
prin Programul Operaţional Regional 2018/13/13.1/1/7-Regiuni, care include proiectele
‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila›› și
‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila›› aprobate prin Hotărârile
Consiliului Local nr.64 și 65 din data de 28 august 2018 și actualizate prin Hotărârile
Consiliului Local nr.40 și 41 din data de 26 martie 2020;
►adresa nr.4889/03.03.2020-Solicitarea de clarificare 7 a Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud-Est, potrivit căreia s-a intrat în etapa precontractuală și că trebuie completată
documentația cu anumite acte, printre care și hotărârea consiliului local pentru aprobarea
proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică
și socială a comunităților defavorizate», precum și a noilor cheltuieli aferente, ca urmare a
influențelor O.U.G.nr.114/2018-cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.10-alin.(4) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, corobate cu dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea
finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul
consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g)
și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.-Se aprobă proiectul «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate» în vederea finanțării acestuia în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1,
apelul de proiecte nr.POR/381/13/1/-Îmbunătațirea calitații vieții a populației în orașele mici
și mijlocii din România.
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Art.2.-Se aprobă valoarea totală a proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca
pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», în cuantum de
15.957.181,28 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Art.3.-Se aprobă contribuția proprie cu suma 892.036,67 lei pentru finanțarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a acestuia
în cuantum total de 301.302,90 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «Investiții în
infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate».
Art.4.-În vederea implementării în condiții optime a proiectului «Investiții în infrastructura
Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate»,
din bugetul local se asigură și sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării acestuia.
Art.5.-Din bugetul local se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.
Art.6.-Se împuternicește domnul Primar Fănel George CHIRIȚĂ să semneze, în numele
și pe seama orașului Ianca, contractul de finanţare și celelalte documente aferente proiectului
«Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a
comunităților defavorizate».
Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi, din numărul total de 17 consilieri locali în
funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută din numărul total al consilierilor locali existenți în
functie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Ionel MOȘESCU

Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.42/26.03.2020
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H O TDE
Ă RFOND
Â R E FUNCIAR
A Nr.43 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 26 martie 2020

pentru: modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.32/25.04.2019 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul în curs, în scopul menținerii până la data de 30 iunie 2020 a bonificației de 10%
pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2020;
Având în vedere:
►dispozițiile art.V alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.29/21.03.2020 privind unele
măsuri economice şi fiscal-bugetare, potrivit cărora termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art.462
alin.(1), art.467 alin.(1) şi la art.472 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru plata primei rate a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport, s-a
prorogat până la data de 30 iunie inclusiv;
►dispozițiile art.V alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.29/21.03.2020 privind unele
măsuri economice şi fiscal-bugetare, potrivit cărora s-a creat posibilitatea și prelungirii până la data de 30
iunie 2020 a termenului pentru acordarea bonificaţiei de până la 10% în cazul plății cu anticipaţie a întregului
impozit pe clădiri, teren și mijloace de transport datorat bugetului local pe anul în curs;
►prevederile art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.32/25.04.2019 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2020, potrivit cărora bonificația de 10% se acordă pentru plata până la data de
31 martie 2020 a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport datorat pentru întregul an de către
persoanele fizice și persoanele juridice;
►dispozițiile art. 16 alin.(2) și art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul secretarului general și avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.c), art.139 alin.(3) lit.c) și art.196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.I.-Articolul nr.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.32/25.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale pentru anul în curs, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.3.-Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe
mijloacele de transport până la data de 30 iunie 2020-inclusiv, datorat pentru întregul an de către persoanele
fizice și persoanele juridice, se acordă o bonificaţie de 10%.”
Art.II.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează serviciul financiar contabilcompartimentul de impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.III.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi transmisă spre publicare în Monitorul
Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL
Ionel MOȘESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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H O T Ă R Â R E A Nr.44
din 26 martie 2020
pentru: modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Local al Orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.54/31.08.2016.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
martie 2020;
Având în vedere:
►adresa nr.46408/23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, prin care se aduce la cunoștința autorităților administrației publice locale
necesitatea organizării și desfășurării ședințelor consiliului local în format electronic, pe
timpul situațiilor excepționale declarate/constatate de către autoritățile abilitate, cum ar fi
epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, acte de terorism sau alte
situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la data, ora și locul convocării, dar și
cu recomandarea completării ca atare a regulamentului de organizare și funcționare a
consiliului local;
►existența unei astfel de situații pe teritoriul României, respectiv pandemia COVID-19
care a determinat emiterea Decretului Președintelui nr.195/16.03.2020 privind instituirea
stării de urgență pe o perioadă de 30 de zile, precum și stabilirea unor măsuri cu
aplicabilitate imediată și directă potrivit cărora, pe durata stării de urgență, autoritățile
administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel
încât să fie evitat contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor
electronice de comunicare;
►prevederile art.1 din Dispoziția primarului nr.242/17.03.2020 privind convocarea
Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 26 martie 2020, ora 1500,
stabilită a se organiza și desfășura în format electronic;
►dispozițiile art.129 alin.(3) lit.a) și art.139 alin.(5) lit.c) din O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
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►referatul de aprobare al primarului, raportul secretarului general și avizul favorabil al
comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.I.-Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Orașului Ianca,
aprobat prin Hotărârea nr.54/31.08.2016, se modifică și se completează după cum urmează:
1.-Articolul nr.34 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.34.-(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea
primarului.
(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:
a) primarului;
b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;
c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate
pentru gestionarea situaţiilor de criză sau de urgenţă.”

2.- Articolul nr.35 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.35.-(1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:
a) prin dispoziţie a primarului, în cazurile prevăzute la art.34 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi c);
b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această iniţiativă, în cazul prevăzut la art.34
alin.(2) lit. b).
(2) Consilierii locali sunt convocaţi în scris sau prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al
orașului, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziţiei primarului sau a documentului de
convocare iniţiat de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie.
(3) Data şedinţei consiliului local, precizată cu ocazia convocării, este stabilită cu respectarea modului
de calcul al termenelor procedurale prevăzut de art.181 din Codul de procedură civilă aprobat prin Legea
nr.134/2010-republicată, cu modificările ulterioare, astfel:
a) în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele
ordinare;
b) în termen de 3 zile calendaristice de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare
pentru şedinţele extraordinare.
(4) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor oraşului, ori
pentru accesarea de fonduri nerambursabile, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin
excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată, prin orice formă de comunicare.
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă:
a) data, ora şi locul desfăşurării;
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b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, materialele
înscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate pentru avizarea proiectelor de hotărâri;
f) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
(6) Secretarul general al orașului transmite prefectului, sub semnătura sa, evidenţa prezenţei consilierilor
locali la convocările pentru şedinţele care nu s-au putut desfăşura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile
calendaristice de la data convocării.
(7) Evidenţa transmisă prefectului precizează şi situaţiile în care, urmare a ultimei absenţe, a intervenit
cazul de încetare de drept a mandatului consilierului local din cauza lipsei nemotivate de la 3 întruniri ale
consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în
condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;
(8) În toate cazurile, modalitatea de convocare se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.”

3.-După articolul nr.35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:
„Art.351.-(1) În situații excepționale, constatate/declarate de către autoritățile abilitate, cum ar fi
epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații care fac
imposibilă prezența consilierilor locali la data, locul și ora convocării, ședințele consiliului local și ale comisiilor
de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice, unde votul va fi exercitat individual și în același format.
(2) În situațiile prevăzute la alin.(1), prin grija secretarului general se concepe și se va transmite fiecărui
consilier local în funcție modelul orientativ al exercitării votului electronic, atât pentru activitatea de avizare a
proiectelor de hotărâri în cadrul comisiilor de specialitate, cât și pentru activitatea de adoptare a hotărârilor
în plenul ședinței consiliului local.
(3) Rezultatul votului pentru fiecare hotătâre va fi consemnat de către secretarul general în procesul
verbal al ședinței.”

Art.II.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL
Ionel MOȘESCU

H.C.L.nr.44/26.03.2020

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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