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D I S P O Z I Ţ I A Nr.11
ianuarie
2021
COMISIA LOCALĂdin
DE18FOND
FUNCIAR
PRIMAPRIMA
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 28 ianuarie 2021.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu:
►prevederile art.22 alin.(1),
art.23 alin.(1)
lit.a) și alin.(3)IANCA
lit.a) din Regulamentul de organizare şi
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Nr.96/17.12.2020;
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 28 ianuarie 2021-ora
1500, care se va organiza la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali, cu portul obligatoriu al
măștii sanitare de protecție și cu păstrarea distanței sociale la intrarea și ocuparea locurilor în sală, având
următorul proiect al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice pentru concesionarea unui teren din domeniul
privat administrat de consiliul local, în vederea realizării obiectivului «Stație pentru inspecția tehnică
periodică-ITP a auto/vehiculelor supuse înmatriculării/înregistrării»;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.1; - raport: serviciul de urbanism și cadastru;
2.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice pentru concesionarea unui spațiu din domeniul
privat administrat de consiliul local, în vederea înființării unui Cabinet Medical Individual de Stomatologie;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.1; - raport: serviciul de urbanism și cadastru;
3.-Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor aduse bugetului orașului Ianca prin Dispozițiile
primarului nr.528/18.12.2020 și nr.1/04.01.2021;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.2; - raport: serviciul financiar-contabil;
4.-Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ pre-universitar de
stat din U.A.T.Oraş Ianca, pentru anul şcolar 2021-2022;
- iniţiator: primar;- aviz: comisia de specialitate nr.3; aviz conform: Inspectoratul Școlar Județean;
5.-Diverse
Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele de specialitate și celelalte
materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin aplicația
https://web.whatsapp.com.
Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor
de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până pe data de 25.01.2021, ora 1600.
Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza și desfășura ședințele pentru avizarea proiectelor
de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, până la data de 26 ianuarie 2021-ora 1500.
Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali şi publicată pe pagina proprie de
internet, la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
PRIMAR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
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PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.3
din 28 ianuarie 2021
privind: organizarea licitației publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat
administrat de consiliul local, în vederea realizării obiectivului «Stație-Inspecție Tehnică
Periodică» în orașul Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
ianuarie 2021;
Având în vedere:
►adresa nr.2/14.01.2021 a S.C. Famirali Impex S.R.L., cu sediul în orașul Ianca, str.Gării
nr.13, reprezentată prin administrator Mircescu Maria Alina-cu același domiciliu, prin care se
solicită concesionarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, în vederea
realizării obiectivului «Stație-Inspecție Tehnică Periodică» în orașul Ianca;
►disponibilitatea unui astfel de teren adecvat construirii de obiective economice, situat
în orașul Ianca, str.Viilor-cvartal 27, Parcela 1366-Lot.2, identificat cu numărul cadastral
75978, înscris în Cartea Funciară nr.75978 cu suprafața de 1.930 mp, aparținând domeniului
privat al orașului Ianca administrat de consiliul local, rezultat din dezmembrarea suprafeței de
7.721 mp conform Hotărârii Consiliului Local nr.44/2017;
►dispoziţiile art.355 și art.362 alin.(1) și (3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art.302-314 și art.316-331 din
același act normativ, coroborate cu prevederile art.17 din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
►documentația-cadru pentru închirierea/concesionarea unor terenuri din domeniul
public sau privat al orașului administrat de consiliul local, în vederea amplasării de construcții
provizorii, construirii de locuinţe sau de alte obiective pentru dezvoltarea unor activități
economice, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020;
►raportul de evaluare întocmit de către expert evaluator Iulian Cosmin Androniu, pentru
stabilirea nivelului redevenței, prin care s-a reconfirmat prețul minim de pornire a licitației
aprobat pentru acea zonă în Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020,
actualizat cu rata inflației pe anul 2020;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism cu studiul de
oportunitate şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
►dispoziţiile art.463 alin.(2), art.466 alin.(9^1) și art.467 alin.(4^1) din Legea nr.227/
2015-privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
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În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), 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 organizarea licitației publice pentru concesionarea terenului în
suprafață de 1.930 mp din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca,
str.Viilor-cvartal 27, Parcela 1366-Lot.2, înscris în Cartea Funciară nr.75978, în vederea
realizării obiectivului «Stație-Inspecție Tehnică Periodică».
(2) Organizarea și desfășurarea licitației publice se realizează în conformitate cu
documentația-cadru aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020, iar termenul
de concesionare este de 49 ani de la data încheierii contractului, cu drept de prelungire în
condiţiile legii .
(3) Prețul minim de pornire a licitației este de 0,95 lei/mp/an, iar redevența rezultată în
urma licitației publice se indexează anual în funcţie de rata inflației comunicată de Direcția
Regională de Statistică Brăila.
(4) Redevența şi taxa pe teren se plătesc la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru
plata impozitului pe teren. Pentru neplata în termen a redevenţei şi a taxei se datorează
majorări de întârziere potrivit legii pentru creanțele bugetare.
Art.2.-(1) În vederea completării documentației de concesionare a terenului prevăzut la
art.1, se va solicita avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale şi al Statului Major General (A.N.R.S.P.S.) privind încadrarea obiectului
concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare.
(2) Eventualele sarcini stabilite în avizul A.N.R.S.P.S. vor fi preluate în instrucțiunile
pentru ofertanți și în caietul de sarcini, respectiv ca anexă la contractul de concesiune dacă
avizul va fi obținut după încheierea contractului, sub sancțiunea rezilierii acestuia. În toate
situațiile autorizația de construire se va emite ulterior obținerii avizului A.N.R.S.P.S.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului Ianca, prin serviciile de specialitate din subordine.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor
îndreptățite 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.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.3/28.01.2021
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: organizarea licitației publice pentru concesionarea unui
teren din domeniul privat administrat de consiliul local, în vederea realizării
obiectivului «Stație-Inspecție Tehnică Periodică» în orașul Ianca.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000- republicată în anul 2010,
cu modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi
consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin
prezentul referat şi documentaţia anexată;
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin adresa nr.2/14.01.2021, S.C. Famirali Impex S.R.L., cu sediul în orașul Iancastr.Gării nr.13, reprezentată prin doamna Mircescu Maria Alina în calitate de administratorcu același domiciliu, a solicitat concesionarea unui teren din domeniul privat administrat de
consiliul local, în vederea realizării obiectivului «Stație-Inspecție Tehnică Periodică» în orașul
Ianca;
În concret, petenta a avut în vedere terenul intravilan cu destinația curți-construcții,
adecvat realizării de obiective economice, situat în orașul Ianca, str.Viilor-cvartal 27, Parcela
1366-Lot.2, identificat cu numărul cadastral 75978, înscris în Cartea Funciară nr.75978 cu
suprafața de 1.930 mp, aparținând domeniului privat al orașului administrat de consiliul local,
rezultat din dezmembrarea suprafeței totale de 7.721 mp aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local nr.44/2017;
Practic, cele trei loturi rezultate din dezmembrarea suprafeței de 7.721 mp, au mai fost
scoase la licitație în baza H.C.L.nr.44/2017, doar pentru închiriere nu și pentru concesionare,
însă, potrivit ultimelor modificări și completări aduse Legii nr.50/1991 privind autorizarea

executării lucrărilor de construcții, nu se mai pot edifica construcții definitive pe terenuri
închiriate. De aici și necesitatea adoptării unei noi hotărâri pentru aprobarea concesionării
acestui lot rămas disponibil, pe care petenta l-a deținut în chirie în urma acelei licitații de care
am amintit, dar a fost nevoită să renunțe la contract din motivul precizat mai sus;
În fine, mai spun că prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020 s-au aprobat
documentația-cadru și prețurile minime pentru închirierea sau concesionarea de terenuri din
domeniul public sau privat al orașului, în vederea amplasării de construcții provizorii,
construirii de locuinţe sau de alte obiective pentru dezvoltarea unor activități economice,
prețul minim de pornire a licitației pentru zona în care se află terenul în cauză fiind reconfirmat
prin raportul de evaluare întocmit recent de către expert evaluator Iulian Cosmin Androniu;
Prin urmare, în cazul de față nu va mai rămâne decât obținerea avizului obligatoriu al
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major
General privind încadrarea sau nu a obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional
de apărare, aviz care poate fi obținut fie anterior organizării licitației, fie ulterior acesteia, dar
înaintea emiterii autorizației de construire.
Având în vedere aceste motivații, precum și obligația noastră de a pune în valoare
patrimoniul local ca sursă importantă de venituri la bugetul local, dar în același timp și pentru
stimularea investițiilor pe plan local în scopul creării de noi locuri de muncă, vă rog să fiți de
acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ
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PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.4
din 28 ianuarie 2021
privind: organizarea licitației publice pentru concesionarea unui imobil format din construcție și teren
aferent în cotă indiviză, aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, în vederea
înființării unui Cabinet Medical Individual de Stomatologie în orașul Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie
2021;
Având în vedere:
►cererea nr.10371/15.01.2021 a doamnei Dumitrescu Tatiana-medic stomatolog, cu domiciliul
în municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr.53, bl.2 bis, ap.29, județul Brăila, prin care se solicită
concesionarea unui spațiu administrat de consiliul local, în vederea înființării unui Cabinet Medical
Individual de Stomatologie în orașul Ianca;
►disponibilitatea unui astfel de spațiu, adecvat înființării cabinetului de medicină dentară, situat
la parterul Bl.F1 din orașul Ianca, str.Morii nr.1, în care a funcționat până la data de 31 decembrie
2020 fostul C.M.I. Stomatologic Dr. Albișor Carmen, spațiu eliberat potrivit Procesului verbal de
predare-primire nr.10078/06.01.2021, înscris în Cartea Funciară nr.70469 cu suprafața de 87,62 mp,
aparținând domeniului privat al orașului Ianca administrat de consiliul local;
►dispoziţiile art.355 și art.362 alin.(1) și (3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art.302-314 și art.316-331 din același act normativ,
coroborate cu prevederile art.17 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
►raportul de evaluare întocmit de către expert evaluator Iulian Cosmin Androniu, pentru
stabilirea nivelului minim al redevenței/prețului de pornire a licitației publice;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism cu studiul de oportunitate,
precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
►dispoziţiile art.463 alin.(2), art.466 alin.(9^1) și art.467 alin.(4^1) din Legea nr.227/2015-privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
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În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), 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 organizarea licitației publice pentru concesionarea imobilului, format din
construcție în suprafață de 87,62 mp și teren aferent în suprafață indiviză de 47,40 mp (4,10%),
aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, situat în la parterul Bl.F1 din orașul Ianca,
str.Morii nr.1, înscris în Cartea Funciară Ianca Nr.70469-C1-U26 cu același număr cadastral.
(2) Organizarea și desfășurarea licitației publice se realizează în conformitate cu documentațiacadru aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020, iar termenul de concesionare este
de 20 ani de la data încheierii contractului, cu drept de prelungire în condiţiile legii.
(3) Prețul minim de pornire a licitației este de 22,02 lei/mp/an, iar redevența rezultată în urma
licitației publice se indexează anual în funcţie de rata inflației comunicată de Direcția Regională de
Statistică Brăila.
(4) Redevența şi taxa pe clădire se plătesc la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata
impozitului pe clădiri. Pentru neplata în termen a redevenţei şi a taxei se datorează majorări de
întârziere potrivit legii pentru creanțele bugetare.
Art.2.-(1) În vederea completării documentației de concesionare a imobilului prevăzut la art.1, se
va solicita avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi
al Statului Major General (A.N.R.S.P.S.) privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura
sistemului naţional de apărare.
(2) Eventualele sarcini stabilite în avizul A.N.R.S.P.S. vor fi preluate în instrucțiunile pentru
ofertanți și în caietul de sarcini, respectiv ca anexă la contractul de concesiune dacă avizul va fi
obținut după adjudecarea licitației, sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului Ianca, prin serviciile de specialitate din subordine.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.4/28.01.2021
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: organizarea licitației publice pentru concesionarea unui imobil
format din construcție și teren aferent în cotă indiviză, aparținând domeniului privat
administrat de consiliul local, în vederea înființării unui Cabinet Medical Individual de
Stomatologie în orașul Ianca.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000- republicată în anul 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe
proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia
anexată;
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin cererea nr.10371/15.01.2021, doamna Dumitrescu Tatiana-medic stomatolog, cu domiciliul
în municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr.53, bl.2 bis, ap.29, județul Brăila, a solicitat concesionarea
unui spațiu administrat de consiliul local, adecvat înființării unui Cabinet Medical Individual de
Stomatologie în orașul Ianca;
În concret, petenta a avut în vedere spațiul situat la parterul Bl.F1 din orașul Ianca, str.Morii nr.1,
în care a funcționat până la data de 31 decembrie 2020 fostul Cabinet Medical Individual
Stomatologic Dr. Albișor Carmen, spațiu predat prin Procesul verbal nr.10078/ 06.01.2021 și
identificat cu numărul cadastral 70469, înscris în Cartea Funciară nr.70469 cu suprafața de 87,62
mp, aparținând domeniului privat al orașului Ianca administrat de consiliul local;
Prin raportul de evaluare întocmit recent de către expert evaluator Iulian Cosmin Androniu, s-a
stabilit prețul minim de pornire a licitației, similar prevederilor art.17 din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în care se arată că: „...limita minimă a preţului concesiunii se stabileşte prin hotărârea
consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare al
imobilului, în condiţii de piaţă, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructura aferente...”

Aici trebuie să facem totuși două precizări extrem de importante în ceea ce privește atât atribuirea
spațiului, cât și stabilirea redevenței minime de pornire a licitației, pentru a înțelege diferența sensibil
dezavantajoasă față de situația celorlalte spații medicale de la parterul blocului F1 din str.Morii:
1.-fostele și actualele cabinete medicale individuale de medicină de familie, inclusiv cele de
medicină dentară, au fost înființate în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.124/1998, unde
la art.14 s-a prevăzut că bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale, utilizate pentru activităţi medicale, să fie atribuite fără licitaţie publică
cabinetelor medicale înființate în fostele dispensare medicale, gratuit în primii 5 ani;
2.-ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr.884/2004, s-a stabilit modalitatea concesionării spaţiilor
cu destinaţia de cabinete medicale, în sensul că s-au concesionat tot fără licitație publică în primii 5
ani cu redevența de 1 euro/mp, după care să fie stabilită de proprietar pornind de la prețul pieței,
asta după ce din 1998 și până în 2004, cum spuneam mai sus, le-au avut în folosință gratuită!;
Ei bine, de aceste facilități nu mai pot beneficia cabinetele medicale înființate în această
perioadă, pentru că, odată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ la 1 iulie 2019, regula
concesionării bunurilor din domeniul public sau privat al localității este cea a licitației publice, iar
stabilirea redevenței să se facă potrivit legii, similar prețurilor practicate pe piața imobiliară;
Așa cum arătam și la hotărârea anterioară, inclusiv pentru acest spațiu va trebui obținut avizul
obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major
General privind încadrarea sau nu a obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de
apărare, aviz care poate fi obținut fie anterior organizării licitației, fie ulterior acesteia, dar în ambele
cazuri înaintea emiterii autorizației de funcționare a cabinetului medical;
Cunoașteți că în orașul Ianca mai funcționează 3 cabinete de medicină dentară, însă niciunul nu
are contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Brăila, ori în cazul de față este promițător
faptul că petenta și-a impus singură această obligație pentru a putea oferi și deconta anumite servicii
medicale persoanelor aflate în dificultate financiară/materială/socială;
Având în vedere aceste motivații, precum și, repet, obligația noastră de a pune în valoare
patrimoniul local ca sursă importantă de venituri la bugetul local, dar în același timp și pentru
dezvoltarea serviciilor pe plan local în scopul creării de noi locuri de muncă, vă rog să fiți de acord
cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

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

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.5
din 28 ianuarie 2021
privind: validarea modificărilor aduse bugetului orașului Ianca prin Dispozițiile primarului nr.528/
18.12.2020 și nr.1/04.01.2021.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
ianuarie 2021;
Având în vedere:
►Hotărârea Guvernului nr.1100/17.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în vederea echilibrării bugetelor locale ale unor unităţi
administrativ - teritoriale, potrivit căreia orașului Ianca i-a fost alocată suma de 260 mii lei pentru
finanţarea cheltuielilor din secțiunea de funcţionare până la sfârşitul anului 2020;
►raportul nr.20314/18.12.2020 al șefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, privind necesitatea modificării bugetului local în vederea repartizării/
utilizării de îndată a acestui venit suplimentar pe capitolele de venituri și cheltuieli;
►dispoziţiile art.25 din Hotărârea Consiliului Local nr.9/14.02.2020 pentru aprobarea
bugetului oraşului Ianca pe anul 2020, potrivit cărora în intervalul dintre şedinţele consiliului local
primarul, în calitate de ordonator principal de credite, a fost împuternicit să repartizeze și să
utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste prevederile iniţiale, inclusiv sumele alocate sau
retrase de la bugetul de stat, pe capitolele de venituri și cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare,
cu obligația prezentării modificărilor aduse bugetului local spre validare consiliului local;
►Dispoziția primarului nr.528/18.12.2020 privind modificarea bugetului orașului Ianca pe
anul 2020, ca urmare alocării unei sume suplimentare din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor din secțiunea de funcționare;
►raportul nr.10014/04.01.2021 al șefului serviciului financiar contabil privind necesitatea
stabilirii deficitului în secțiunea de dezvoltare, respectiv pentru utilizarea sumei de 850.000 lei din
excedentul bugetului local al anului 2020 în vederea acoperirii temporare a golului de casă la
secțiunea de funcționare, pentru efectuarea plății drepturilor de natură salarială aferente lunii
decembrie 2020, dar și pentru finanțarea unor cheltuieli urgente în secțiunea de funcționare;
►Dispoziția primarului nr.1/04.01.2021 privind stabilirea deficitului în secțiunea de
dezvoltare și utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al anului 2020 pentru acoperirea
temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare, în vederea plății drepturilor de natură
salarială aferente lunii decembrie 2020, precum și pentru finanțarea unor cheltuieli urgente cu
bunuri și servicii;
►dispozițiile art.55 alin.(1), art.58 alin.(1^4) și art.82 alin.(1) din Legea finanţelor 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;
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În temeiul prevederilor art.129 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 aduse bugetului orașului Ianca prin Dispoziția primarului
nr.528/18.12.2020, după cum urmează:
a.-se majorează cu suma de 260.000 lei veniturile din capitolul bugetar 11.02.06.-sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local, în secțiunea de
funcționare -Trimestrul IV al anului 2020.
b.-se majorează cu suma de 260.000 lei cheltuielile din capitolul bugetar 5402101001-salarii
în bani la serviciul public comunitar local pentru evidența persoanelor-Tr. IV 2020, iar suma
echivalentă alocată în același scop din venituri proprii se redistribuie în capitolul
84020303200130-cheltuieli cu alte bunuri și servicii la capitolul străzi.
Art.2.-(1) Se validează modificările aduse bugetului orașului Ianca prin Dispoziția primarului
nr.1/04.01.2021 și se stabilește deficitul secțiunii de dezvoltare, după cum urmează:
a)-la sursa A, conform pct. 5.16.1.1 și 5.16.2.1 din Normele metodologice aprobate prin
Ordinul M.F.P. nr.3155/2020, în suma de 1.165.862,32 lei;
b)-la sursa E, conform pct.10.6.3 lit.b) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul
M.F.P. nr.3155/2020, în sumă de 158.508 lei;
(2) Pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare, se aprobă
utilizarea sumei de 850.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2020, în vederea efectuării
plății drepturilor de natură salarială și a indemnizațiilor aferente lunii decembrie 2020 ale
personalului din aparatul propriu și din serviciile/instituțiile publice subordonate, ale persoanelor
cu handicap grav, pentru transferuri către Unitatea de Asistență Medico Socială și repartizări
către unitățile de învățământ preuniversitar de stat în limita a 1/12 din bugetul anului 2020,
precum și pentru finanțarea altor cheltuieli urgente din secțiunea de funcționare.
(3) Pe măsura realizării/încasării veniturilor la secțiunea de funcționare a bugetului local pe
anul în curs, suma utilizată potrivit alin.(1) va fi virată la fondul de dezvoltare.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca,
prin serviciul financiar-contabil din subordine.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți și transmisă spre publicare
în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.5/28.01.2021
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: validarea modificărilor aduse bugetului orașului Ianca prin Dispozițiile
primarului nr.528/18.12.2020 și nr.1/04.01.2021.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să
aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi
documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
În ziua următoare ședinței consiliului local din data de 17 decembrie 2020, a fost publicată
Hotărârea Guvernului nr.1100/17.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului, în vederea echilibrării bugetelor locale ale unor unităţi administrativ
- teritoriale, potrivit căreia orașului Ianca i-a fost alocată suma de 260 mii lei pentru finanţarea
cheltuielilor din secțiunea de funcţionare până la sfârşitul anului 2020;
Existând obligativitatea utilizării de îndată a acestei sume, mai exact până la data de 25
decembrie 2020, în temeiul art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, respectiv
al art.25 din H.C.L.nr.9/14.02.2020, conform cărora în intervalul dintre şedinţele consiliului local
primarul este împuternicit să repartizeze și să utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste
prevederile iniţiale, inclusiv sumele alocate sau retrase de la bugetul de stat, pe capitolele de
cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare, cu obligația prezentării modificărilor spre validare în proxima
ședință a consiliului local, am emis Dispoziția nr.528/18.12.2020 pentru modificarea bugetului local
cu acea sumă;
Apoi, așa cum se întâmplă la începutul fiecărui an, mai cu seamă în anii când bugetul de stat și
implicit cel local nu sunt aprobate în anul anterior, dar mai ales din cauza încasărilor reduse în
primele zile ale anului, se creează acel gol de casă în secțiunea de funcționare care trebuie acoperit
din excedentul anului anterior, astfel încât să se poată plăti la termen (în cazul nostru 8 ianuarie)
drepturile de natură salarială pe luna decembrie și să se poată finanța anumite cheltuieli materiale
urgente în primele zile ale anului în curs. Din aceste considerente am emis și Dispoziția nr.1/
04.01.2021, care de asemenea trebuie supusă validării consiliului local în proxima ședință;
Prin urmare, având în vedere aceste motivații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată și fundamentată prin documentația anexată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

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

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.6
din 28 ianuarie 2021
privind: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul
administrativ al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2021-2022.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2021;
Având în vedere:
►dispozițiile art.61 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu prevederile art.24 alin.(1) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în
unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor
de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul M.E.C.nr.5599/2020;
►adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca,
cu propunerile privind organizarea rețelei școlare pentru anul de învățământ 2021-2022;
►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;
►avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru organizarea rețelei școlare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Ianca, în anul școlar 2021-2022, transmis prin adresa
nr.12080/21.12.2020;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.a), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2021-2022, după cum urmează:

URBAN
4675779 / 0961102274

Mediul de
reziden
CIF/SIR

I- ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ:
Unitatea de învăţământ cu personalitate
juridică/niveluri de învățământ
școlarizate/limba de predare/
Adresa, nr. telefon /fax/e-mail

Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”/
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal/
limba română/
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.167,
Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519
e-mail: licangelescu@yahoo.com

Unitatea de învăţământ fără
personalitate juridică arondată/
Adresa, nr. telefon/fax/e-mail
Şcoala Primară Perişoru/
învățământ primar, Satul Perişoru,
Str.Sloboziei nr.16, Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Perișoru/
învățământ preșcolar, Satul Perişoru,
Str.Ion Corciu nr.246, Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Ianca/
învățământ preşcolar, Orașul Ianca,
str.Gării nr.8, Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Târlele Filiu/
învățământ preșcolar, Satul Târlele Filiu
str.Marioara Marin nr.275, Judeţul Brăila
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URBAN
4675779 / 0961102274
URBAN
4675760/096100105

Şcoala Gimnazială Plopu/
învățământ primar și gimnazial, Satul Plopu
str.Școlii nr.264, Judeţul Brăila

Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”/
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal/
limba română/
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.167,
Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519
e-mail: licangelescu@yahoo.com

Şcoala Primară Oprişeneşti
învățământ primar, Satul Oprişeneşti,
str.Brăilei nr.217, Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Plopu,
învățământ preșcolar, Satul Plopu
str.1 Decembrie 1918 nr.229A, Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Oprişeneşti,
învățământ preșcolar, Satul Oprişeneşti,
str.Brăilei nr.217, Judeţul Brăila

Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu”/
primar, gimnazial, liceal şi profesional/
limba română/
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.13,
Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668494; 0239/668345
Fax: 0239/668818
e-mail: oncescuianca@yahoo.com

-

URBAN

II. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
AN ȘCOLAR 2021-2022
Denumire unitate de învățământ arondată/Limba de predare/Adresa
CLUBUL COPIILOR IANCA/RO
Oraşul Ianca, str.Gării nr.7, Tel./Fax 0239 615137, e-mail pcbraila@gmail.com
Județul Brăila

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca și Instituției Prefectului Brăila, transmisă
spre publicare în Monitorul Oficial Local și afișată la sediul consiliului local, prin grija secretarului general al
orașului Ianca.
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.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca Nr.6/28.01.2021
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2021-2022.
În temeiul prevederilor art. 30 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să
aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.5599/2020 a fost aprobată Metodologia privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor
de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului
conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 20212022;
Ca o primă etapă, în aplicarea prevederilor art.23 alin.(3) din Metodologie și ca răspuns la adresa
nr.9706/02.10.2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, prin adresa nr.18152/05.10.2020 am
comunicat că la nivelul U.A.T. Oraș Ianca nu sunt unități de învățământ propuse spre reorganizare
și că, pentru anul şcolar 2021-2022, vom propune spre avizare și aprobare aceeași rețea școlară
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/30.01.2020 pentru anul de învățământ actual, pe baza
avizului conform nr.263/16.01.2020;
Apoi, în etapa a doua prevăzută la art.24 din Metodologie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
a solicitat prin adresa nr.10989/09.11.2020 transmiterea proiectului reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, însoțit de un raport argumentativ, în vederea emiterii
avizului conform fără de care hotărârea consiliului local ar fi nulă de drept. Pentru aceasta am solicitat
și am primit notele de fundamentare din partea celor două structuri de învățământ cu personalitate
juridică, din care prezentăm în continuare cele mai importante argumente:
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În primul rând trebuie să confirmăm că, la fundamentarea proiectelor planurilor de şcolarizare,
ambele unități de învățământ cu personalitate juridică au respectat:
1.-legislaţia în vigoare privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar;
2.-legislaţia în vigoare privind încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de Ministerul
Educaţiei Naţionale pentru fiecare inspectorat şcolar, corelarea la nivelul unităţilor de învăţământ a
numărului de posturi cu numărul de elevi/preşcolari şi încadrarea în bugetul aprobat pe baza costului
standard per elev/preşcolar;
3.-standardele naţionale şi europene din domeniul educaţiei privind resursele umane calificate
necesare desfăşurării unui proces educaţional eficient şi eficace.
Pentru anul şcolar 2021-2022, la Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» sunt propuse a se
organiza 51 grupe/clase și 976 antepreșcolari/preșcolari/elevi, iar la Liceul Tehnologic «Nicolae
Oncescu» sunt propuse 24 grupe/clase și 598 antepreșcolari/preșcolari/elevi, detaliile pe cicluri de
învățământ regăsindu-se în notele de fundamentare ale directorilor/adresele celor două licee;
Propunerile din planurile de școlarizare la cele două licee/unități de învățământ cu personalitate
juridică au fost întocmite cu încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de către inspectoratul
şcolar și cu respectarea prevederilor O.U.G.nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
aprobată prin Legea nr.87/2006, bazându-se totodată pe existența personalului didactic calificat și a
bazei materiale specifice specializărilor.
În fine, pentru anul şcolar 2021-2022, sunt luate măsurile care se impun pentru a nu se organiza
clase sub efectivul minim stabilit prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu încadrarea strictă în bugetul calculat potrivit costurilor standard
în vigoare, corelate cu numărul de elevi/preşcolari.
În aceste condiții, fiind parcurse etapele obligatorii ale Metodologiei, iar odată cu primirea avizului
conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila transmis prin adresa nr.12080/21.12.2020, poate
fi adoptată Hotărârea Consiliului Local pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din U.A.T. Oraș Ianca, pentru anul şcolar 2021-2022.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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