ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
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H O T Ă R Â R E A Nr.76
din 29 octombrie 2020
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca din data de
29 octombrie 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în prima şedinţă de lucru la
data de 29 octombrie 2020, după declararea ca legal constituit potrivit Ordinului
Prefectului nr.194/23.10.2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, 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, potrivit
cărora președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică;
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local Florea LUPU este ales președinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 29 octombrie 2020, care va semna
hotărârile adoptate în această ședință, procesul verbal al ședinței, precum şi orice alte
documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului
președinte de ședință.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite
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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Florea LUPU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.77
din 29 octombrie 2020
privind: alegerea domnului consilier local Mircescu Mircea în funcţia de viceprimar al oraşului
Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în prima şedinţă de lucru la data de
29 octombrie 2020, după declararea ca legal constituit potrivit Ordinului Prefectului nr.194/
23.10.2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.129 alin.(3) lit.b) și art.152 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la dreptul
și modalitatea de alegere a viceprimarului unității administrativ teritoriale de către consiliul
local;
►dispoziţiile art.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.54/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
►propunerea domnului primar Chiriță Fănel-George, aceea ca domnul consilier local
Mircescu Mircea să fie reales în funcţia de viceprimar al oraşului Ianca;
►rezultatul votării consemnat în procesul verbal încheiat de comisia de numărare a
voturilor, potrivit căruia domnul consilier local Mircescu Mircea a obţinut votul majorităţii
absolute a membrilor consiliului local pentru funcţia de viceprimar al oraşului Ianca.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(6) și art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Domnul consilier local Mircescu Mircea este ales, cu votul secret al majorității
absolute a membrilor consiliului local, în funcţia de viceprimar al oraşului Ianca.
Art.2.-(1) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului Consiliului
local al orașului Ianca.
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(2) În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de
consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul
viceprimarului, fără vreo altă formalitate.
Art.3.-(1) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier
local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile
incompatibilitățile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de Cartea I, Titlul IV, din Legea
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Pe durata mandatului viceprimarul primeşte o indemnizație lunară, potrivit Legii
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ca unică formă de
remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de viceprimar.
(3) Viceprimarul nu beneficiază de sporuri permanente, sporuri temporare şi/sau de
doctorat.
(4) Durata mandatului viceprimarului constituie vechime în muncă şi în specialitatea
studiilor absolvite.
Art.4.-(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege,
înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită în numele primarului atribuţiile ce îi
revin acestuia.
(2) Atribuţiile viceprimarului se stabilesc prin dispoziţia primarului, în termen de 10 de zile
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.152 alin.(2) din O.U.G. nr.57/ 2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Florea LUPU

Alexandru STERIAN

Hotărârea nr.77/29.10.2020
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H O T Ă R Â R E A Nr.78
din 29 octombrie 2020
privind: aprobarea numărului, a denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al oraşului Ianca, pentru principalele domenii de activitate.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în prima şedinţă de lucru la data de
29 octombrie 2020, după declararea ca legal constituit potrivit Ordinului Prefectului nr.194/
23.10.2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.124 din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, referitoare la dreptul și modalitatea de organizare a comisiilor de
specialitate de către consiliul local, pe principalele domenii de activitate;
►dispoziţiile art.12-16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.54/31.08.2016, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora la nivel local se organizează 3 comisii de specialitate, astfel: (1)
comisia pentru administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia
mediului şi turism, (2) comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare și (3)
comisia pentru muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale, culte, învăţământ,
sănătate, familie, protecţie copii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină;
►pregătirea profesională, domeniile în care îşi desfăşoară activitatea consilierii locali
aleşi, specificul şi nevoile locale, precum şi structura politică rezultată în urma alegerilor locale
din data de 27 septembrie 2020;
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;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă organizarea a 3 comisii de specialitate în cadrul Consiliului local al
oraşului Ianca, pe principalele domenii de activitate, după cum urmează:
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a)-Comisia pentru administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului,
protecţia mediului şi turism, formată din 5 membri, în următoarea componenţă: Ciortan Romeo,
Dragomir Liviu, Grozea Emilian, Lupu Florea și Manole Ionel;
b)-Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare, formată din 7 membri, în
următoarea componenţă: Bicoiu Iuliana-Doinița, Mircescu Mircea, Mitrea Ştefan-Marcel,
Moșescu Ionel, Petrea Ștefan, Stănculescu Radian și Vlad Relu-Alin;
c)-Comisia pentru muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale, culte, învăţământ,
sănătate, familie, protecţie copii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină, formată din 5 membri,
în următoarea componenţă: Alexe Rădel, Cazacu Mirela, Ciucaşu Viorel, Pisică Dănuț și
Priceputu George.
Art.2.-(1) Atribuţiile, funcţionarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate sunt
prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, aprobat prin
Hotărârea nr.54/31.08.2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În prima şedinţă de lucru comisiile îşi vor alege preşedinţii şi secretarii acestora.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.124 din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Florea LUPU

Hotărârea nr.78/29.10.2020

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr. 99
din 28 decembrie 2012
privind: acordarea unui mandat special primarului oraşului Ianca în scopul încheierii contractelor de
prestări servicii silvice pentru terenurile cu vegetaţie forestieră dobândite în proprietate de către Primăria
oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
decembrie 2012;
Având în vedere:
-dobândirea în proprietate a unor terenuri cu vegetaţie forestieră în suprafaţă totală de 121,65 ha
de către Primăria oraşului Ianca, potrivit Titlurilor nr.13121, 13122 şi 13123/20.11.2012, care impune
respectarea obligatorie a regimului silvic în privinţa administrării şi exploatării pădurilor;
-dispoziţiile art.7 lit.b), art.10 alin.(1), art.12 şi art.17 din Codul silvic aprobat prin Legea nr.46/
2008, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1), art.62 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Terenurile cu vegetaţie forestieră dobândite în proprietate potrivit Titlului nr.13121/
20.11.2012-pentru suprafaţa de 21,4703 ha pe raza oraşului Ianca, Titlului nr.13122/20.11.2012-pentru
suprafaţa de 88,0308 ha pe raza oraşului Însurăţei şi Titlului nr.13123/ 20.11.2012-pentru suprafaţa de
12,1489 ha pe raza comunei Mircea Vodă, se declară ca făcând parte din fondul forestier proprietate
publică a oraşului Ianca şi vor fi înscrise în Inventarul bunurilor aparţinând domeniul public, după
efectuarea raportului de evaluare de către un expert evaluator autorizat, prin grija primarului.
Art.2.-(1) Se împuterniceşte domnul Chiriţă Fănel George, primarul oraşului Ianca, să încheie cu
Direcţia Silvică Brăila - Ocolul Silvic Ianca din cadrul R.N.P. Romsilva, administratorul pădurilor
proprietate publică a statului din această zonă a judeţului Brăila, sau cu un ocol silvic privat, contractele
de prestări servicii silvice la terenurile prevăzute la art.1, pentru următoarele lucrări:
a)-asigurarea pazei şi integrităţii fondului forestier;
b)-realizarea lucrărilor de regenerare a pădurii;
d)-realizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor;
e)-realizarea lucrărilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor;
f)-respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
g)-menţinerea în stare corespunzătoare a semnelor de hotar şi a limitelor amenajistice;
h)-evaluarea masei lemnoase si autorizarea acesteia spre exploatare.
(2) Exploatarea masei lemnoase se face numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor şi
eliberarea documentelor specifice de către personalul abilitat.
(3) Pentru valorificarea masei lemnoase, primarul poate încheia contracte de prestări servicii şi cu
alte firme atestate în domeniu.
Art.3.-Primarul va împuternici personalul abilitat din cadrul aparatului de specialitate, care să
asiste la realizarea şi recepţia lucrărilor contractate.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionel EPUREANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
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Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
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Anexa nr.5 la H.C.L.nr.80/12.11.2020
PREŢURILE MINIME
de valorificare a materialului lemnos din pădurile aflate în proprietatea orașului Ianca,
pentru anul 2020
I.-PRODUSE PRINCIPALE (Material lemnos rezultat în urma exploatării la maturitate)
A.-PENTRU APV 4 CL IANCA-TRUPUL DE PĂDURE DEDULEȘTI
SPECIA
CATEGORIA
LEI/MC, INCLUSIV T.V.A.
Lemn de lucru
350
SALCÂM
Lemn de foc
330
Lemn de foc, vârfuri
80
SĂLCIOARĂ
Lemn de foc
130
B.-PENTRU APV 185 IANCA-TRUPUL DE PĂDURE RUBLA
SPECIA
CATEGORIA
LEI/MC, INCLUSIV T.V.A.
Lemn de lucru
370
SALCÂM
Lemn de foc
350
Lemn de foc, vârfuri
80
II.-PRODUSE SECUNDARE (Material lemnos rezultat în urma lucrărilor de conducere a
arboretului, arbori uscați, arbori care nu mai sunt necesari în arboretele principal, rău
conformați sau din specii nedorite în compoziția țel)
A.-PENTRU APV 17 CL IANCA-TRUPUL DE PĂDURE RUBLA
SPECIA
CATEGORIA
LEI/MC, INCLUSIV T.V.A.
STEJAR
Lemn de foc, vârfuri
80
B.-PENTRU STOC 2019 APV 90 CL IANCA-TRUPUL DE PĂDURE PLOPU
SPECIA
CATEGORIA
LEI/MC, INCLUSIV T.V.A.
Lemn de lucru
120
PLOP
Lemn de foc
100
Lemn de foc, vârfuri
70
P R I M A R,

Șef Serviciu financiar contabil

Fănel George CHIRIȚĂ

Georgiana TURCU

ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
U.A.T.ORAȘ FĂUREI
Nr............./...........2020

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
SPITALUL ORĂȘENESC FĂUREI
Nr............./..............2020

Anexa nr.1
la H.C.L.nr...../2020

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
U.A.T.ORAȘ IANCA
Nr............./..........2020
Anexa nr.1
la H.C.L.nr.88/2020

ACORD DE COOPERARE
Încheiat în temeiul prevederilor art.89 alin.(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.1.-Părțile:
1. Partenerul nr.1, lider în Acordul de cooperare – U.A.T. Oraș Făurei, prin Consiliul Local,
cu sediul în orașul Făurei, str. Republicii nr.46, județul Brăila.
2. Partenerul nr.2, beneficiarul proiectului – Spitalul Orășenesc Făurei, cu sediul în Făurei,
str. Păcii nr. 6, județul Brăila.
3. Partenerul nr.3, U.A.T. Oraș Ianca, prin Consiliul Local, cu sediul în orașul Ianca, str.
Calea Brăilei nr.27, județul Brăila.
Art.2.-Acordul de cooperare
2.1.-Prin semnarea prezentului ACORD DE COOPERARE, denumit în continuare Acord,
părțile își exprimă voința de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții «Extindere
spațiu de primiri urgențe cameră de gardă la compartimentul de boli cronice Ianca» și
reprezintă o înțelegere a părților că prezentul Acord este o convenție prin cooperarea părților
în atingerea scopului comun, fără a se constitui într-o persoană juridică distinctă și nu dă
naștere unei noi persoane juridice constituite între parteneri.
Art.3.-Obiectul cooperării
3.1.-Obiectul acestui Acord îl reprezintă stabilirea responsabilităților fiecărui partener în
vederea atingerii scopului propus.
Art.4.- Principii de bună practică
4.1.-Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea obiectivului de investiții în condițiile
stabilite de prezentul Acord.
4.2.-Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor
privind realizarea obiectivului de investiții.
4.3.-Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor tehnice
și etice.
4.4.-Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese.
4.5.-Semnatarii prezentului Acord înțeleg și acceptă faptul că rolurile și responsabilitățile ce
revin fiecăruia vor fi împlinite prin resurse proprii și/sau externalizare de activități.
Art.5.-Durata Acordului
5.1.-Durata Acordului este până la realizarea integrală a obiectivului de investiții propus.
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Art.6.-Drepturile și obligațiile partenerilor
6.1.-Lider în Acordul de cooperare va fi U.A.T. Oraș Făurei, prin reprezentantul legal.
6.2.-Liderul va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa asupra progresului și va
coordona prin compartimentele de specialitate toate activitățile.
6.3.-Partenerii vor colabora și vor susține realizarea obiectivului de investiții.
6.4.-Partenerul Spitalul Orășenesc Făurei va realiza evidența contabilă în conformitate cu
dispozițiile legale în vigoare.
Art.7.-Responsabilitățile părților
7.1.-U.A.T. Oraș Făurei asigură, prin reprezentant legal:
 Managementul proiectului
 Informarea și publicitatea proiectului
 Asistența tehnică și juridică prin compartimentele subordonate
7.2.-Spitalul Orășenesc Făurei:
 Pune la dispoziție, liberă de sarcini, locația proiectului
 Asigură sub coordonarea Liderului de Acord efectuarea achizițiilor publice necesare
 Asigură paza și securitatea pe perioada realizării obiectivului de investiții
 Ține evidența financiar-contabilă a cheltuielilor necesare pentru realizarea proiectului
7.3.-U.A.T. Oraș Ianca, prin Consiliul Local:
 pune la dispoziție, gratuit și liber de sarcini, terenul pe care se va realiza construcția
aferentă obiectivului și asigură cofinanțarea obiectivului de investiții;
 asigură ulterior utilitățile necesare bunei funcționării a obiectivului de investiții.
Art.8.-Angajamente financiare între parteneri
8.1.- Pentru activitățile desfășurate partenerii vor angaja următoarele cheltuieli:
U.A.T. Oraș Făurei, prin Consiliul Local
 Asigură derularea cheltuielilor prin bugetul consolidat al orașului Făurei
8.2.-Spitalul orășenesc Făurei
 Asigură resursele financiare din Contractul de sponsorizare nr.28/2020 încheiat cu
SNTGN – Transgaz SA în valoare de 110.000 lei
 Asigură alte resurse financiare din bugetul propriu necesare realizării obiectivului de
investiții
8.3-U.A.T. Oraș Ianca, prin Consiliul Local
Asigură resursele financiare din bugetul propriu în limita sumei de 168.222 lei, precum și
cheltuielile conexe care pot apărea pe durata implementării proiectului.
Art.9.-Achiziții publice
9.1.-Achizițiile pentru realizarea obiectivului de investiții vor fi efectuate de Spitalul
Orășenesc Făurei, cu respectarea legislației în vigoare din domeniu;
9.2.-Sumele necesare derulării proiectului vor fi virate în contul Spitalului Orășenesc Făurei.
9.3.-Sumele necesare sunt stabilite conform devizului general estimativ, anexă la prezentul
Acord.
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Art.10.- Proprietatea
10.1.-Proprietatea asupra construcțiilor realizate în cadrul proiectului revine Partenerului
U.A.T. Oraș Ianca, documentele legate de proiect rămân în original la beneficiarul proiectuluiSpitalul Orășenesc Făurei, iar o copie a acestora va fi transmisă celorlalți parteneri din Acord.
Art.11.-Notificări
11.1.-Orice comunicare între parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris sau
prin poșta electronică, pe adresele partenerilor.
Art.12.-Legea aplicată
12.1.-Prezentului Acord i se va aplica legea română și va fi interpretat în conformitate cu
dreptul comun din România.
12.2.-Pe durata prezentului Acord părțile vor avea dreptul să convină, în scris, asupra
modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când
aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a semnat Acordul
de cooperare.
Art.13.-Prevederi finale
13.1.-Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar în tabel, vor fi
împuterniciți cu puteri depline, potrivit legii, să semneze prezentul Acord.
13.2.-Prin Hotărâri ale Consiliilor locale ale Orașelor Făurei și Ianca se va aproba încheierea
prezentului Acord de cooperare și persoanele împuternicite să semneze acordul.
13.3.-Prezentul acord a fost întocmit și semnat la Făurei, astăzi__________________2020
în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Nume partener

Reprezentant

Partenerul nr.1-Lider în Acord
U.A.T.ORAȘ FĂUREI

Voinea Ionel
Primarul orașului Făurei

Partenerul nr. 2
Beneficiarul proiectului
SPITALUL ORĂȘENESC FĂUREI

Bunea Marian
Manager Spital Orășenesc
Făurei

Partenerul nr.3
U.A.T.ORAȘ IANCA

Semnătura

Chiriță Fănel-George
Primarul orașului Ianca
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