ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

COMISIA LOCALĂ
D I S DE
P OFOND
Z I Ţ IFUNCIAR
A Nr.262 PRIMAPRIMA
din 20 mai 2019
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 29 mai
2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), art.68 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.a) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 29
mai 2019, ora 1500, la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Orașului Ianca
și din administrarea Consiliului Local în domeniul public al Județului Brăila, pentru
amenajarea sediului Serviciului de întreținere a drumurilor județene din cadrul Consiliului
Județean Brăila;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
2.-Proiect de hotărâre privind închirierea pe durată determinată a unor terenuri din
domeniul privat al orașului Ianca, administrat de consiliul local, Societății Comerciale OMV
Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, în vederea realizării proiectelor ‹‹Forare și
echipare Sonda 702 Oprișenești›› și ‹‹Forare și echipare Sonda 703 Oprișenești››;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de
Asistență Medico Socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2018;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2018;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului
Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, pe anul 2018;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului
Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, pe anul 2018;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
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7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului oraşului
Ianca, pe anul 2018;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare,
umane și materiale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al
oraşului Ianca în anul 2019;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local
cu Județul Brăila prin Consiliul Județean, pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de
investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››;
- iniţiator: primar; rapoarte: comisiile de specialitate nr.2 și 3
11.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului
local aferent, pentru realizarea obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market››
în orașul Ianca;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
12.-Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren
din domeniul public al orașului administrat de consiliul local Societății Comerciale
Roalexmas Impex S.R.L., ca urmare a dobândirii în proprietate a construcției edificate pe
acest teren;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
13.-Diverse.
Art.2.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri
înscrise pe ordinea de zi pe data de 27 mai 2019, ora 1500, la sediul consiliului local.
Art.3.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.
P R I M A R,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECTRETARUL ORAŞULUI

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

Dispoziția nr.262/20.05.2019
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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

P RFOND
O I E CFUNCIAR
T
COMISIA LOCALĂ DE
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.36
din 29 mai 2019
privind: trecerea unui imobil din domeniul public al Orașului Ianca și din administrarea

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliului Local, în domeniul public al Județului Brăila, pentru amenajarea sediului Serviciului
de întreținere a drumurilor județene din cadrul Consiliului Județean Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
mai 2019;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.44/24.04.2019, prin care se propune trecerea
imobilului format din terenul intravilan în suprafață de 5.000 mp și construcția C2 în suprafață
de 8 mp, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, înscris în Cartea Funciară nr.75241 cu
Numărul Cadastral 75241, din domeniul public al Orașului Ianca și din administrarea
Consiliului Local în domeniul public al Județului Brăila, în vederea amenajării sediului
Serviciului de întreținere a drumurilor județene;
►bunele relații de colaborare și cooperare statuate între Consiliul Local Ianca și Consiliul
Județean Brăila, concretizate în nenumărate asocieri pentru cofinanțarea unor proiecte de
interes local, coroborate însă și cu oportunitatea înființării sediului Serviciului de întreținere
din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice în orașul Ianca, cu avantajele ce decurg de aici
în perspectiva întreținerii celor două drumuri județene Ianca-Șuțești și Ianca-Bordei Verde;
►dispozițiile art.9 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din
cadrul consiliului local.
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În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă trecerea imobilului format din terenul intravilan în suprafață de 5.000
mp și construcția C2 în suprafață de 8 mp, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, înscris în
Cartea Funciară nr.75241 cu Numărul Cadastral 75241, din domeniul public al Orașului Ianca
și din administrarea Consiliului Local în domeniul public al Județului Brăila, în scopul
amenajării sediului Serviciului de întreținere a drumurilor județene din cadrul Consiliului
Județean Brăila.
(2) Datele de identificare ale imobilului sunt prevăzute în Anexă, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2.-Pe data prezentei hotărâri imobilul prevăzut la art.1 se declară din bun de interes
local în bun de interes public judeţean.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului Ianca, prin serviciile de urbanism-cadastru și financiar-contabil, care să opereze
modificările corespunzătoare în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului
și în evidențele contabile.
Art.4.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art.2 din Hotărârea
Consiliului Local nr.15/28.02.2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită Consiliului Județean
Brăila a terenului prevăzut la art.1.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

H.C.L. Nr.36/29.05.2019
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
COMISIA LOCALĂ
DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: trecerea unui imobil din domeniul public al Orașului Ianca și din
administrarea Consiliului Local, în domeniul public al Județului Brăila, pentru amenajarea
sediului Serviciului de întreținere a drumurilor județene din cadrul Consiliului Județean
Brăila.
PRIMĂRIA ORAŞULUI 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.3263/18.02.2019, Consiliul Județean Brăila a solicitat punerea la dispoziție a unui
teren în suprafață de până la 5.000 mp, situat în intravilanul orașului Ianca și aparținând domeniului
public sau privat administrat de Consiliul Local Ianca, în vederea amenajării sediului Serviciului de
întreținere a drumurilor județene din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice;
În baza acestei solicitări am identificat un teren adecvat scopului propus, având suprafața totală
de 13.049 mp, situat pe str.Școlii din orașul Ianca, vis-a-vis de târgul de animale, aparținând
domeniului privat al orașului, după care a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.15/28.02.2019
pentru dezmembrarea în două loturi a acestui teren, precum și atribuirea în folosinţă gratuită a Lotului
2 Consiliului Județean Brăila pentru amenajarea sediului Serviciului de întreținere a drumurilor
județene;
După intrarea în vigoare a Hotărârii Consiliului Local nr.15/28.02.2019, s-a încheiat Contractul
de dezmembrare în două loturi a terenului, autentificat sub nr.686/11.03.2019, apoi am întocmit și
transmis contractul de comodat Consiliului Județean Brăila, însă prin adresa nr.4759/12.03.2019 a
revenit și a solicitat transmiterea terenului în domeniul public al județului Brăila, motivată de faptul
că nu pot efectua investiții pe un teren atribuit doar în folosință;
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.26/28.03.2019 am trecut terenul în cauză și construcția C2
edificată pe acest teren în domeniul public al orașului, imobilul fiind înscris astfel în Cartea Funciară
nr.75241-cu acest titlu provizoriu;
Așa cum spuneam și în ședința anterioară, având în vedere bunele relații de colaborare și
cooperare statuate între Consiliul Local Ianca și Consiliul Județean Brăila, revin și spun încă odată
că trebuie să sprijinim la rândul nostru Consiliul Județean Brăila, acceptându-i această nouă
solicitare. Prin urmare 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
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.37
din 29 mai 2019
privind: închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al orașului Ianca,
administrat de consiliul local,
Societății Comerciale
OMV Petrom
S.A.- E&P Asset IX Moldova
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Sud, în vederea realizării proiectelor ‹‹Forare și echipare Sonda 702 Oprișenești›› și ‹‹Forare
și echipare Sonda 703 Oprișenești››.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
mai 2019;
Având în vedere:
►adresele nr.1304 și 1305 din 25.04.2019 ale Societății Comerciale OMV Petrom S.A.E&P Asset IX Moldova Sud, prin care se solicită închirierea unor terenuri din domeniul privat
al oraşului Ianca administrat de consiliul local, în vederea realizării proiectelor ‹‹Forare și
echipare Sonda 702 Oprișenești›› și ‹‹Forare și echipare Sonda 703 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 şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile art.5 alin.(3) lit.d) și alin.(8) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobată
prin Legea nr.86/2014, cu modificările şi 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
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1)
lit.b) şi art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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.- E&P
Asset IX Moldova Sud în vederea realizării proiectului ‹‹Forare și echipare sonda 700
Oprișenești››, după cum urmează:
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a)-teren în suprafață de 3.359 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 180,
parcela 1586, pentru amenajarea perimetrului Sondei 702 Oprișenești;
b)-teren în suprafață de 866 mp, situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 180,
parcela 1586, pentru amenajarea traseului conductei colectoare a Sondei 702 Oprișenești;
c)-teren în suprafață de 5.353 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 180,
parcela 1586, pentru amenajarea perimetrului Sondei 703 Oprișenești;
d)-teren în suprafață de 1.328 mp, situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 180,
parcela 1586, pentru amenajarea traseului conductei colectoare a Sondei 703 Oprișenești;
(2)-Terenurile prevăzute la alin.(1) lit.a) și c) se închiriază pe o perioadă de 49 ani, cu o
chirie de 3,50 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren.
(3)-Terenurile prevăzute la alin.(1) lit.b) și d) se închiriază pe o perioadă de 2 ani, cu o
chirie de 3,50 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren.
(4) Chiria se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei şi se plăteşte la termenele
prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului pe teren, iar taxa pe teren se plătește lunar
până la data de 25 a lunii următoare.
(5) Chiria și taxa pentru terenurile prevăzute la alin.(1) lit.b) și d) se plătesc anticipat, la
încheierea contractelor de închiriere.
Art.2.-(1) Având în vedere existența suprafețelor de teren ocupate cu pajişti permanente,
în excedent pe raza unității administrativ teritoriale a orașului Ianca, consiliul local este de
acord cu scoaterea din circuitul agricol a terenurilor prevăzute la art.1.
(2) Cheltuielile ocazionate de scoaterea terenurilor din circuitul agricol și de aducerea lor
la forma inițială la sfârşitul perioadei de închiriere, cad în sarcina Societății Comerciale OMV
Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud.
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 publică şi celor interesaţi prin grija
secretarului orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

H.C.L. Nr.37/29.05.2018
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ROMÂNIA
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ORAȘUL IANCA
PRIMAR
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: privind închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul
privat al orașului Ianca, administrat de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A.E&P Asset IX Moldova Sud, în vederea realizării proiectelor ‹‹Forare și echipare Sonda 702
Oprișenești›› și ‹‹Forare și echipare Sonda 703 Oprișenești››.
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:
Prin adresele nr.1304 și 1305 din 25.04.2019, Societatea Comercială OMV Petrom S.A.- E&P
Asset IX Moldova Sud a solicitat închirierea pe perioadă determinată a unor terenuri din domeniul
privat al oraşului Ianca administrat de consiliul local, în vederea realizării proiectelor ‹‹Forare și
echipare Sonda 702 Oprișenești›› și ‹‹Forare și echipare Sonda 703 Oprișenești››;
Așa cum am mai precizat și cu alte ocazii similare, instituirea dreptului de folosință asupra acestor
terenuri nu se poate face însă cu titlu gratuit, ci cu plata unei chirii/rente pe toată durata operaţiunilor
petroliere, stabilită prin negociere între operator și proprietar, iar în cazul de față propunem
respectarea ultimei majorări negociate a prețului, respectiv de 3,50 lei/mp/an aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr.21/28.03.2019 cu ocazia promovării proiectului ‹‹Conductă transport gaze Parc
4 Oprișenești-SRM Oprișenești››;
Închirierea terenurilor este permisă concesionarilor de perimetre petroliere potrivit art.6 din Legea
petrolului nr.238/2004, iar S.C. OMV Petrom S.A. este concesionarul perimetrului Oprişeneşti
prevăzut în anexa 92 la H.G.nr.903/2004, pentru care termenul de exploatare a fost prelungit prin
H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, așa cum rezultă și din scrisoarea nr.2000176/29.02.2012 a
Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
Cu precizarea că toate cheltuielile ocazionate de scoaterea din circuitul agricol a terenurilor și
aducerea lor la starea inițială la sfârşitul perioadei de închiriere, cad în sarcina Societății Comerciale
OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma
propusă pentru ca aceste investiții să poată fi realizate la termenele stabilite de investitor, devenind
astfel și o sursă suplimentară de venituri la bugetul local.
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

P RFOND
O I E CFUNCIAR
T
COMISIA LOCALĂ DE
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.38
din 29 mai 2019

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2018.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 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.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Unității de Asistență Medico Socială şi raportul
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Unității de Asistență Medico Socială pe anul 2018.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
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 2018, după cum urmează:
Denumirea indicatorului
Prevederi
Prevederi
Încasări realizate/
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
1.035.000
1.085.000
1.001.658
Cheltuieli bugetare
1.035.000
1.085.000
1.001.658
Venituri autofinanțare
130.000
130.000
110.735
Cheltuieli autofinanțare
130.000
130.000
110.735
(2) Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2018, în sinteză
pe indicatori, este prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de
Asistență Medico Socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
2018.
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:
Aşa cum precizam şi la hotărârea anterioară, în conformitate cu prevederile art.57 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, ordonatorii terţiari de credite ai serviciilor
publice cu personalitate juridică de sub autoritatea consiliilor locale, au aceeaşi obligaţie de
a întocmi şi supune spre aprobare contul de execuţie bugetară pe anul anterior, odată cu
aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului, din care de altfel face parte
integrantă;
La fel, procedurile de întocmire a contului de execuţie bugetară, sunt aceleaşi prevăzute
de Normele metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
De asemenea, execuţia bugetară din anul trecut, pe care o supunem aprobării, a fost
realizată întocmai prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi
rectificarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială în anul 2018;
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată.
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

P RFOND
O I E CFUNCIAR
T
COMISIA LOCALĂ DE
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.39
din 29 mai 2019
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
PRIMĂRIA
ORAŞULUI IANCA
Consiliului local al oraşului Ianca,
pe anul 2018.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 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.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice şi raportul comisiei de
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2018.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2018, după cum urmează:
Denumirea
Prevederi
Prevederi
Încasări realizate/
indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri
1.665.000
1.665.000
1.603.624
Cheltuieli
1.665.000
1.665.000
1.598.460
(2) Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2018, în sinteză pe
indicatori, este prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2018.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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 conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, ordonatorii terţiari de credite ai serviciilor publice cu personalitate juridică din
subordinea consiliilor locale au aceeaşi obligaţie de a întocmi şi supune spre aprobare contul
de execuţie bugetară pe anul anterior, odată cu aprobarea contului de execuţie a bugetului
centralizat al oraşului, din care de altfel face parte integrantă;
Procedurile de întocmire a contului de execuţie bugetară sunt aceleaşi prevăzute de
Normele metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
La fel, execuţia bugetară din anul trecut pe care o supunem aprobării, a fost realizată
întocmai prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi rectificarea
bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2018;
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată.
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

P RFOND
O I E CFUNCIAR
T
COMISIA LOCALĂ DE
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.40
din 29 mai 2019
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca,
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
pe anul 2018.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 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.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca
şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi rectificare a
bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul 2018;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul
Ianca pe anul 2018, după cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
555.200
505.700
505.700
Cheltuieli bugetare
555.200
505.700
443.237
Venituri autofinanțare
2.000
5.325
5.325
Cheltuieli autofinanțare
15.000
15.000
(2) Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2018, 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 orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
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Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
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COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului
Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, pe anul 2018.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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:
Aşa cum arătam în referatul privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat
al orașului Ianca pe anul 2018, şi în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
operează aceleaşi prevederi legale, respectiv dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, care obligă şi ordonatorii terţiari de credite să întocmească şi să
supună spre aprobare consiliului local, în acelaşi termen, contul de execuţie a bugetului
fiecărei unităţi şcolare pe anul 2018;
La fel ca şi în cazul Contului de execuţie a bugetului local, Contul de execuţie a bugetului
Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2018 a fost întocmit cu
respectarea prevederilor Normelor metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2018, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
De asemenea, execuţia bugetară din anul trecut, pe care o supunem aprobării, a fost
realizată întocmai prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi
rectificarea bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› în anul 2018;
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată.
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

P RFOND
O I E CFUNCIAR
T
COMISIA LOCALĂ DE
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.41
din 29 mai 2019
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
Ianca, pe anul 2018.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 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.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul
Ianca şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi rectificare a
bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› pe anul 2018;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul
Ianca pe anul 2018, după cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
1.180.300
1.583.300
1.439.530
Cheltuieli bugetare
1.180.300
1.583.300
1.439.530
Venituri autofinanțare
17.000
19.000
12.210
Cheltuieli autofinanțare
17.000
19.000
12.210
(2) Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2018, 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 orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului
Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, pe anul 2018.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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:
Aşa cum arătam în referatul privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat
al orașului Ianca pe anul 2018, şi în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
operează aceleaşi prevederi legale, respectiv dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, care obligă şi ordonatorii terţiari de credite să întocmească şi să
supună spre aprobare consiliului local, în acelaşi termen, contul de execuţie a bugetului
fiecărei unităţi şcolare pe anul 2018;
La fel ca şi în cazul Contului de execuţie a bugetului local, Contul de execuţie a bugetului
Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2018 a fost întocmit cu
respectarea prevederilor Normelor metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2018, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018;
De asemenea, execuţia bugetară din anul trecut, pe care o supunem aprobării, a fost
realizată întocmai prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi
rectificarea bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› în anul 2018;
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată.
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

P RFOND
O I E CFUNCIAR
T
COMISIA LOCALĂ DE
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.42
din 29 mai 2019

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului oraşului Ianca, pe anul 2018.

PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Consiliul local al oraşului Ianca,
judeţul Brăila,
întrunit în şedinţă
ordinară la data de 29 mai 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.3809/2018;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil şi raportul
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului orașului Ianca pe anul 2018.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2018,
după cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
17.580.780
24.189.200
14.145.345
Cheltuieli bugetare
17.580.780
24.189.200
14.171.941
Venituri autofinanțare
3.152.000
3.234.000
3.039.728
Cheltuieli autofinanțare
3.152.000
3.234.000
2.947.695
(2) Contul de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2018, 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 orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului oraşului
Ianca, pe anul 2018.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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 conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, respectiv ale art.63 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, ordonatorul principal de credite are obligaţia să întocmească şi să
supună spre aprobare consiliului local, până la 31 mai a anului următor, Contul de încheiere
a execuţiei bugetului local pe anul anterior, în cazul de faţă pe anul 2018;
Contul de execuţie a bugetului local pe anul 2018 s-a întocmit în conformitate cu
prevederile Normelor metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018,
aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018, fiind confirmat și de
Administrația Finanțelor Publice Brăila;
Execuţia bugetară pe anul 2018 s-a realizat în deplină concordanţă cu prevederile
hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi rectificarea bugetului orașului Ianca
în anul 2018, aşa cum rezultă şi din raportul şefului serviciului financiar contabil, cu precizarea
că excedentul rezultat din diferenţa dintre veniturile încasate şi plăţile efectuate se regăsește
în bugetul local pe anul în curs, în fondul de dezvoltare, pentru acele investiţii care au fost
aprobate în şedinţa anterioară;
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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P RFOND
O I E CFUNCIAR
T
COMISIA LOCALĂ DE
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.43
din 29 mai 2019

privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
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 raportul comisiei de specialitate
nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.8, art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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 2019, 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 şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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REFERAT DE APROBARE
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,
materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul
administrativ al oraşului Ianca în anul 2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI 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:
În conformitate cu dispoziţiile art.2 din H.G.nr.1040/2006, Planul naţional de asigurare cu
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă se întocmește
anual, fapt solicitat și prin adresa nr.468857/01.02.2010 de către Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă «Dunărea» al judeţului Brăila;
Temeiul legal al adoptării acestei hotărâri îl constituie: dispoziţiile art.30 alin.(1), art.32
alin.(3) şi art.33 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr.481/2004 privind
protecţia civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; dispoziţiile art.3 şi art.4
din H.G.nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane,
materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi 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;
Cu precizarea că fondurile prevăzute în acest Plan vor fi avute în vedere la proxima
rectificare pozitivă a bugetului local pe anul în curs, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea
acestei hotărâri în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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PROIECT
H O TDE
Ă RFOND
Â R E FUNCIAR
A Nr.44 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 29 mai 2019
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC 35
Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, la faza întocmirii studiului de fezabilitate.

PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Consiliul local al oraşului Ianca,
judeţul Brăila,
întrunit în şedinţă
ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►Programul investiţiilor publice pe anul 2019, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/2019, unde la poziția nr.6 din Anexa nr.3a figurează obiectivul
de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, cu termen de finalizare 31
decembrie 2019;
►dispoziţiile art.10 alin.(4)-lit.a) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum și
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, la faza întocmirii studiului de fezabilitate,
pentru obiectivul de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, conform
Devizului General care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul estimat al obiectivului de investiții este de 1.840.731,05 lei-inclusiv taxa pe valoarea
adăugată, din care 1.758.708,44 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată reprezintă C+M.
(3) Finanțarea obiectivului se asigură din bugetul local și prin asociere cu Consiliul Județean
Brăila.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul și
serviciul financiar contabil.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, la faza întocmirii studiului de
fezabilitate.
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:
În anul 2017 am finalizat prima parte a lucrărilor de modernizare a segmentului din drumul
comunal cuprins între satul Berlești și limita de hotar cu satul Batogu, constând în realizarea
infrastructurii/fundației și a rigolelor, până la faza de finisare și asfaltare.
Acest segment de drum nu a fost cuprins în proiectul mare de asfaltare cu fonduri nerambursabile
a DC 35 Perișoru-Berlești, astfel că am fost nevoiți să începem modernizarea lui cu fonduri proprii,
iar în acest an a fost cuprins pentru asfaltare în Programul investiţiilor publice aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr.28/2019, la poziția nr.6 din Anexa nr.3a, cu termen de finalizare 31 decembrie
2019;
Dat fiind faptul că această ultimă parte a lucrărilor de modernizare a drumului comunal este și
cea mai costisitoare, l-am cuprins în programul de investiții având promisiunea Președintelui
Consiliului Județean Brăila că va participa la finanțarea lucrărilor acestui obiectiv cu suma maximă
prevăzută în Regulamentul de asocieri din acest an, aprobat prin H.C.J. Nr.40/2019, respectiv de
800.000 lei;
Așadar, conform Devizului General obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita
hotar U.A.T. Oraș Ianca››, pe care îl anexăm spre edificare, valoarea totală a lucrărilor, este de
1.840.731,05 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, din care 1.758.708,44 lei-inclusiv taxa pe
valoarea adăugată reprezintă C+M, sumă care sperăm că se va reduce în urma licitației publice.
Faţă de cele arătate, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată, ca un
prim pas în procedura de asociere cu Consiliul Județean Brăila.
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
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PROIECT
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.45
din 29 mai 2019
privind: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin Consiliul
Județean, pentru cofinanțarea
și realizareaORAŞULUI
obiectivului de IANCA
investiții ‹‹Asfaltare DC 35 BerleștiPRIMĂRIA
Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
mai 2019;
Având în vedere:
►necesitatea finalizării lucrărilor de modernizare a segmentului din drumul comunal
cuprins între satul Berlești și limita de hotar cu satul Batogu, cuprins la poziția nr.6 din Anexa
3a la Hotărârea Consiliului Local nr.28/2019 pentru aprobarea Programului multianual al
investiţiilor publice, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local aprobat prin, cu termen de
finalizare 31 decembrie 2019;
►dispoziţiile art.35 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unele unități
administrativ teritoriale din județ în vederea realizării unor obiective de interes public în anul
2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.40/10.04.2019;
►referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3
din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.c), art.45 alin.(2) lit.f) şi
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă asocierea Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila, prin
Consiliul Județean, în vederea cofinanțării și realizării obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC
35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››.
(2) Bugetul estimat al obiectivului de investiții este de 1.840.731,05 lei-inclusiv taxa pe
valoarea adăugată, din care 1.758.708,44 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată reprezintă
Construcții + Montaj.
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Art.2.-Contribuția Consiliului Local al Orașului Ianca pentru cofinanțarea și realizarea
obiectului asocierii, în sumă de 1.040.731,05 lei, inclusiv T.V.A., va fi suportată din bugetul
local pe anul 2019, din capitolul 842A0303710101-transporturi, străzi, construcții.
Art.3.-Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.44/29.05.2019.
Art.4.-Se aprobă conținutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între
Consiliul Județean Brăila și Consiliul Local al Orașului Ianca, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.-Asocierea își produce efectele după aprobarea acesteia de către Consiliul
Județean Brăila și semnarea contractului de asociere de părțile contractante.
Art.6.-Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al Orașului
Ianca, să semneze contractul de asociere cu Consiliul Județean Brăila, potrivit prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu
Județul Brăila prin Consiliul Județean, pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de
investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››.
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:
Autoritățile deliberative au posibilitatea colaborării sau asocierii pentru realizarea unor
lucrări și servicii publice locale ce se realizează pe bază de contracte de asociere în care sunt
cuprinse sursele de finanțare, reprezentând contribuția fiecărei autorități ale administrației
publice locale, în vederea stimulării asocierii unităților administrativ teritoriale pentru
realizarea unor proiecte de interes comun;
Lucrările se realizează pe baza documentației tehnico-economice aprobate, potrivit legii,
iar sumele necesare pentru finanțare se prevăd în bugetul local, asigurându-se în acest fel
cofinanțarea în cadrul asocierii. În scopul finanțării în comun a lucrărilor este necesar ca
documentația tehnico-economică aferentă investițiilor sa fie aprobată prin hotărâre a
consiliului local, iar sumele pentru cofinanțare să fie cuprinse și aprobate în bugetul;
Domeniile specifice în care se realizează asocierea sunt cele privind realizarea,
extinderea, reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, a sistemelor de canalizare,
realizarea, extinderea, reabilitarea unităților de învățământ preuniversitar, a unităților sanitare
din mediul rural și cabinete medicale, drumuri publice clasificate și încadrate ca drumuri
județene, drumuri de interes local, drumuri comunale si drumuri publice din interiorul

localităților, realizarea, reabilitarea, modernizarea de poduri, podețe si punți pietonale,
realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea unor obiective culturale de interes local, a
piețelor publice comerciale, târgurilor și oboarelor, a bazelor sportive, etc.;
Cum spuneam, dat fiind faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila
nr.40/10.04.2019 s-a aprobat Regulamentul pentru finanțarea asocierii Județului Brăila cu
unitățile administrativ teritoriale în vederea realizării unor obiective de interes public în anul
2018, din care pentru orașe suma este de maximum 800.000 lei/an, am considerat că este
cât se poate de oportună și binevenită încă o asociere pentru cofinanțarea și realizarea
obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››. În fapt,
este o continuare a lucrărilor de modernizare a acestui segment de drum la care am finalizat
prima parte a acestora, constând în realizarea infrastructurii/fundației și a rigolelor, până la
faza de finisare și asfaltare;
Așa cum spuneam și la hotărârea anterioară, acest segment de drum nu a fost cuprins în
proiectul mare de asfaltare cu fonduri nerambursabile a DC 35 Perișoru-Berlești, astfel că am
fost nevoiți să începem modernizarea lui cu fonduri proprii, iar în acest an a fost cuprins pentru
asfaltare în Programul investiţiilor publice aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/2019,
la poziția nr.6 din Anexa nr.3a, cu termen de finalizare 31 decembrie 2019;
Dat fiind faptul că această ultimă parte a lucrărilor de modernizare a drumului comunal
este și cea mai costisitoare, l-am cuprins în programul de investiții având promisiunea
Consiliului Județean Brăila că va participa la finanțarea lucrărilor acestui obiectiv cu suma
maximă prevăzută în Regulamentul de asocieri din acest an;
Așadar, conform Devizului General obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 BerleștiLimita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, valoarea totală a lucrărilor este de 1.840.731,05 leiinclusiv taxa pe valoarea adăugată, din care 1.758.708,44 lei-inclusiv taxa pe valoarea
adăugată reprezintă C+M, Deviz care va fi actualizat după atribuirea contractului de lucrări,
potrivit legii.
Faţă de cele arătate, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
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 DE
Ă RFOND
Â R E AFUNCIAR
Nr.46 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 29 mai 2019
privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local aferent, pentru realizarea
obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market›› în orașul Ianca.

ORAŞULUI
IANCA
Consiliul local al oraşuluiPRIMĂRIA
Ianca, judeţul Brăila,
întrunit în şedinţă
ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.29/17.05.2019 a Societății Comerciale Miofan Agrotrans S.R.L. Ianca, prin care se
solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentul local aferent, pentru realizarea
obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market››, pe terenul intravilan în suprafață de
6.073 mp situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.9, tarlaua 39, parcela 300/2, lotul 2;
►Avizul favorabil nr.4/15.02.2019 al Comisiei tehnice pentru analizarea documentaţiilor de
amenajare a teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Brăila, asupra Planului Urbanistic Zonal
aferent obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market››;
►dispoziţiile art.25, art.45 lit.b), art.47 şi art.56 alin.(6) din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu
prevederile Legii nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului privind parcurgerea etapelor de informare și consultare a
publicului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.c), art.45 alin.(2) lit.e) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul local aferent, pentru realizarea
obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market››, pe terenul intravilan în suprafață de
6.073 mp situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.9, tarlaua 39, parcela 300/2, lotul 2, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) La realizarea lucrărilor în zonă se vor respecta prevederile Planului Urbanistic Zonal şi a
Regulamentului local aferent aprobate potrivit alin.(1), precum şi condiţiile impuse prin avizele
aferente.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, îndeplinindu-se cerința de majoritate
din numărul total al celor 17 consilieri locali existenți în funcție.

PROPUS DE PRIMAR,
Fănel George CHIRIŢĂ

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC
Dorina PREDESCU

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: aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului
local aferent, pentru realizarea obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny
Market›› în orașul Ianca.
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 adresa nr.17296/30.08.2014 a Societății Comerciale Miofan Agrotrans S.R.L. Ianca,
prin care se solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea obiectivului
‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market››, pe terenul intravilan în suprafață de 6.073
mp situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.9, tarlaua 39, parcela 300/2, lotul 2, document
absolut obligatoriu pentru etapele premergătoare emiterii autorizaţiei de construire, aşa cum
prevede art.45 lit.b) şi art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Mai trebuie precizat că acest Plan Urbanistic Zonal a intrat sub incidenţa Regulamentului
local pentru implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, aprobat
prin H.C.L.nr.41/28.04.2011, în sensul că anterior supunerii aprobării s-a realizat procedura
de publicitate prevăzută de Regulament şi nu au fost obiecţii, propuneri, opoziţii, etc., aşa
cum rezultă din raportul serviciului de urbanism şi cadastru;
În aceste condiții, se poate adopta hotărârea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal și
a Regulamentului local aferent, pentru realizarea obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip
Penny Market››, un obiectiv extrem de important pentru dezvoltarea economico-socială a
orașului nostru, creator de numeroase locuri de muncă și sursă suplimentară consistentă de
venituri la bugetul local.
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

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.47
din 29 mai 2019

privind: transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului
administrat de consiliul local Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., ca urmare a dobândirii
PRIMĂRIA
IANCA
în proprietate a construcției edificate
pe acestORAŞULUI
teren.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.4/17.05.2019 a S.C. Roalexmas Impex S.R.L., cu sediul în orașul Ianca, str.Gării
nr.12, județul Brăila, prin care revine la adresele nr.2/07.03.2018, nr.3/13.04.2018 și nr.1/11.03.2019
cu solicitarea de concesionare a terenului din domeniul public administrat de consiliul local, situat în
Piața agro-alimentară din oraşul Ianca, str.Parcului nr.1D, cvartal 25, parcela 1228, înscris în Cartea
Funciară nr.78352-cu Numărul cadastral 78352, aferent construcției cu destinația de spațiu
comercial edificată pe acest teren, pe care a dobândit-o în proprietate potrivit Procesului verbal de
adjudecare a licitației nr.467 din 06.10.2015;
►dispoziţiile art.41 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea
construcţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supuse controlului de
constituționalitate potrivit Deciziei Curții Constituționale nr.821/11.12.2018, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Nr.165/01.03.2019;
►dispoziţiile art.3, art.4 alin.(2), art.5 lit.b), art.7 și art.10 din O.U.G.nr.54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, respectiv
ale art.2 și art.6 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare Ordonanței aprobate prin HG nr.168/
2007, cu modificările şi completările ulterioare;
►prevederile art.2 lit.a) din Regulamentul privind închirierea/concesiunea/constituirea dreptului
de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul public sau privat al orașului Ianca,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/15.02.2018;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi planul de
situaţie al terenului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
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În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.5 lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi
art.123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 55 mp din
domeniul public administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.1D, cvartal 25,
parcela 1228, înscris în Cartea Funciară nr.78352-cu Numărul cadastral 78352, Societății
Comerciale Roalexmas Impex S.R.L.-C.I.F.22792726 cu sediul în orașul Ianca, str.Gării nr.12.
(2) Terenul prevăzut la alin.(1) este aferent construcției cu destinația de spațiu comercial,
dobândită în proprietate de către S.C. Roalexmas Impex S.R.L. în cadrul procesului de lichidare
judiciară a fostului proprietar al spațiului comercial, potrivit Procesului verbal de adjudecare a licitației
nr.467/06.10.2015, fiind identificat prin planul de situaţie anexat care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(3) Termenul de concesiune al terenului este de 20 de ani, cu drept de prelungire în condiţiile
legii, cu o redevență de 19,375 lei mp/an, la care se adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor
Codului fiscal.
(4) Redevența se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de
Direcţia Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru
plata impozitului pe teren, iar taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare.
(5) Pentru neplata în termen a redevenței şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere
potrivit legii pentru creanţele bugetare.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin
serviciile financiar-contabil şi de urbanism-cadastru din cadrul

aparatului de specialitate al

primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

H.C.L. Nr.47/29.05.2019
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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: transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al
orașului administrat de consiliul local Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., ca urmare a
dobândirii în proprietate a construcției edificate pe acest teren.
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:
Prin adresa nr.4/17.05.2019 S.C. Roalexmas Impex S.R.L., cu sediul în orașul Ianca, str.Gării nr.12,
revine la adresele nr.2/07.03.2018 și nr.3/13.04.2018 și nr.1/11.03.2019 cu solicitarea de concesionare a
terenului în suprafață de 55 mp, aparținând domeniului public administrat de consiliul local, situat în Piața
agroalimentară din oraşul Ianca, str.Parcului nr.1D, cvartal 25, înscris în Cartea Funciară nr.78352;
Terenul în cauză este aferent construcției cu destinația de spațiu comercial, pe care S.C. Roalexmas
Impex S.R.L. a dobândit-o în proprietate potrivit Procesului verbal de adjudecare a licitației nr.467 din
06.10.2015, întocmit în Dosarul de lichidare judiciară a fostului proprietar al spațiului comercial nr.6517/
113/2011 a Tribunalului Brăila, în urma căruia s-a emis Factura fiscală nr.1/06.10.2015 achitată potrivit
Dovezii de plată nr.473/12.10.2015;
Vă amintiți că pentru astfel de situații am aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/15.02.2018,
Regulamentul privind închirierea/concesiunea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, pentru
imobilele din domeniul public sau privat al orașului Ianca, unde la art.2 lit.a) se prevede atribuirea în
concesiune directă a terenurilor pe care sunt edificate construcții, proprietarilor acestora;
Așa cum spuneam și în ședințele din lunile martie și aprilie ale anului trecut, când a mai fost analizată o
solicitare similară și a fost respinsă din cauza unor datorii către bugetul local, în cazul de față s-a creat un
cerc vicios în toată regula, în sensul că societății în cauză i s-a respins cererea de înscriere în Cartea
Funciară a construcției/spațiului comercial, solicitându-i-se contact de vânzare-cumpărare în formă autentică,
considerând insuficiente procesul verbal de adjudecare a licitației, factura și dovada plății, contract pe care
însă biroul notarial nu l-a putut întocmi la acea dată deoarece nu exista carte funciară pentru construcție!
Oricum dosarul de lichidare s-a închis și nu se mai pot face acte de procedură, iar de atunci și până în
prezent terenul a fost tot timpul ocupat și nu s-au plătit redevența și taxa aferente din cauza lipsei contractului
de concesiune!
Noi considerăm că prin contractul de concesiune a terenului se poate debloca această situație și se va
face un pas pentru intrarea în legalitate, în sensul că se poate întocmi un proiect tehnic și o autorizație de
construire, aceasta din urmă fiind suficientă pentru înscrierea construcției în cartea funciară, motiv pentru
care vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată, pentru că noi trebuie să încasăm, cum
necum, redevența și taxa pentru acest teren ocupat de acea construcție. Între timp s-au achitat la zi datoriile
către bugetul local, motivul pentru care celelalte cereri ale solicitantului au fost respinse.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

