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H O T ĂCOMISIA
R Â R E LO
A Nr.58
din 23 iulie 2020
privind: rectificarea bugetului local pe anul în curs.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie
2020;
Având în vedere:
►adresa nr.1909/16.07.2020 a Spitalului Orășenesc Făurei, privind necesitatea achiziționării
unui aparat pentru tratamentele fizioterapeutice, care să intre în dotarea Secției spitaliceșticompartimentul de boli cronice din Orașul Ianca;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar-contabil cu soluția de
rectificare a bugetului local pentru realizarea achiziției, precum și avizul comisiei de specialitate
nr.2 din cadrul consiliului local;
►dispoziţiile art.19 din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), 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.-În vederea achiziționării unui aparat pentru efectuarea tratamentelor fizioterapeutice la
Secția din Orașul Ianca a Spitalului Făurei, în cadrul bugetului de autofinanțare, excedentul anilor
precedenți-82E9800004874631, se diminuează cu suma de 30.000 lei cheltuielile din capitolul
87.2E.50.71.01.02-mașini, echipamente și mijloace de transport și se majorează cu aceeași sumă
cheltuielile din capitolul 87.2E.50.71.03-alte acțiuni economice, cheltuieli de capital, titlul XIII-alte
active fixe.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciile
de specialitate din aparatul propriu.
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.
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LO Nr.59
H O T ĂCOMISIA
RÂREA
din 23 iulie 2020
privind: acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.V din O.U.G.nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/ 2015
privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar-contabil, precum și avizele
comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.c), 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) Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori
de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se aprobă:
a.-reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora
sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru
desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în
perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului
SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total
activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei,
Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;
b.-scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii
dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a orașului
Ianca, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei
coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total
activitatea economică.
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(2) Pentru a beneficia de prevederile alin.(1) lit.a), proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la
data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii,
însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.
Art.2.-(1) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică
proprie, în declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art.1-alin.(2) vor menţiona fie întreruperea
totală a activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parţială a
activităţii economice.
(2) Proprietarii care şi-au întrerupt parţial activitatea anexează la cererea prevăzută la art.1-alin.(2)
o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de
Afaceri, denumit în continuare M.E.E.M.A.
Art.3.-(1) În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru
desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care sa instituit starea de urgenţă, din declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art.1-alin.(2) trebuie să
reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii:
a.-au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă
formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a
instituit starea de urgenţă;
b.-cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost
utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi,
potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică.
(2) Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la alin.(1) lit.b) proprietarii care deţin clădiri
nerezidenţiale verifică dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru
desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de
întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la data de 14 mai 2020.
Art.4.-Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor
activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la art.1-alin.(2) vor
anexa declaraţia pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute
la art.3-alin.(1) lit.a) şi b), însoţită de declaraţiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la
întreruperea totală a activităţii economice a acestora şi/sau de certificatele pentru situaţii de urgenţă
emise de M.E.E.M.A. în cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică, după caz.
Art.5.-În cazul în care persoanele prevăzute la art.1-alin.(1) lit.a) au plătit impozitul anual pe clădiri
datorat pentru anul 2020, integral/parţial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita
restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile
Legii nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
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Art.6.-(1) Pentru a beneficia de prevederile art.1-alin.(1) lit.b), concesionarii, locatarii, titularii
dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a orașului Ianca,
au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere
de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.
(2) În declaraţia pe propria răspundere contribuabilii vor menţiona prevederile legale potrivit cărora
au avut obligaţia întreruperii totale a activităţii proprii, pe perioada instituirii stării de urgenţă.
Art.7.-În cazul în care persoanele prevăzute la art.1-alin.(1) lit.b) au plătit taxa lunară pe clădiri
datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, acestea pot solicita restituirea, în
termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr.
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.8.-În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile art.1-alin.(1) lit.a), impozitul anual
pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de 10% aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local nr.32/25.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul
în curs, cu modificările şi completările ulterioare, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.
Art.9.-Serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului se
însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri..
Art.10.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă persoanelor și
autorităților îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
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 T Ă R Â R E A Nr.56
din 9 iulie 2020
privind: alegerea președintelui de şedinţă al Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna
iulie 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 9 iulie 2020, organizată și desfășurată cu prezența fizică a consilierilor locali;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/2016 pentru aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local Radian STĂNCULESCU este ales președinte de şedinţă
al Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna iulie 2020, care va semna hotărârile
adoptate în această lună, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte documente
legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului președinte de ședință.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și art.139 alin.(1)
și alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.
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H O T ĂCOMISIA
R Â R E ALO Nr.57
din 9 iulie 2020
privind: participarea Orașului Ianca la Programul pentru sprijinirea eficienței energetice și
gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, cu proiectul
«Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, Oraș Ianca, Județ Brăila».
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
9 iulie 2020;
Având în vedere:
►Dispoziția Președintelui Administrației Fondului pentru Mediu nr.237/12.06.2020
privind deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului
pentru sprijinirea eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de
iluminat public, finanțat din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în
perioada 13 iulie - 10 septembrie 2020;
►faptul că bugetul Programului este limitat la suma de 384.000.000 lei, din care
230.400.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu o populație de până la 4.000 de
locuitori și 153.600.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu o populație de peste
4.001 de locuitori, iar finanțarea cererilor se face după principiul „primul venit-primul servit”
ceea ce impune, în vederea creșterii șanselor de accesare a finanțării, depunerea dosarului
încă din prima zi de deschidere a sesiunii;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.10 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 compartimentului pentru proiecte cu
finanțare nerambursabilă, cu Devizul General întocmit în faza de documentaţie de avizare a
lucrărilor de intervenţii, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul
consiliului local;
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În temeiul prevederilor art.129 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.-Se aprobă participarea Orașului Ianca la Programul pentru sprijinirea eficienței
energetice și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, cu proiectul
«Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, Oraș Ianca, Județ Brăila».
Art.2.-(1) Se aprobă Indicatorii tehnico-economici ai Proiectului «Eficientizarea și
modernizarea iluminatului public, Oraș Ianca, Județ Brăila», potrivit Devizului
General întocmit în faza DALI, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.
(2) Valoarea totală a Proiectului este de 1.139.425 lei, din care C+M 1.035.300 lei, ambele
valori având inclusă taxa pe valoarea adăugată.
Art.3.-Se aprobă contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului în
sumă de 126.735 lei, reprezentând 11,30% din valoarea aferentă tuturor activităților, precum și
finanțarea cheltuielilor neeligibile în sumă de 24.990 lei.
Art.4.-Se aprobă contractarea finanţării şi se mandatează domnul primar Chiriță Fănel
George să reprezinte Orașul Ianca în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu.
Art.5.-Orașul Ianca se angajează să întocmească documentaţia de achiziţie publică,
organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu
prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și cerințelor din ghidul solicitantului.
Art.6.-Serviciul financiar-contabil și compartimentul pentru proiecte cu finanțare
nerambursabilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului va duce la îndeplinire
sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.
Art.7.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă persoanelor
și autorităților îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
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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