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COMISIA LOCALĂ
DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
D I S P O Z I Ţ I A Nr.284
din 16 aprilie 2018

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 26 aprilie 2018.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
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 din 2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 26 aprilie 2018, ora
1500, la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind dezlipirea și apartamentarea imobilului situat în orașul Ianca, str.Sărățeni
nr.2, înscris în Cartea Funciară nr.76290, precum și darea în folosință gratuită a apartamentelor rezultate
în urma dezlipirii/apartamentării Inspectoratelor de Poliție și de Jandarmi ale județului Brăila;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
2.-Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren din domeniul public al orașului administrat de
consiliul local, situat în Piața agroalimentară, Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L.-proprietara
spațiului comercial situat pe acest teren;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
3.-Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și exploatarea
locurilor de parcare situate pe raza orașului Ianca;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor care se acordă din bugetul
local elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza oraşului Ianca, pentru anul 2018.
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, aplicabile de la 1 ianuarie 2019;
- iniţiator: primar; rapoarte: comisiile de specialitate nr.2 și 3
7.-Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2018-2019;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3
8.-Diverse.
Art.2.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe
ordinea de zi pe data de 24 aprilie 2018, 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 şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
P R I M A R,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECTRETARUL ORAŞULUI

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

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

Nr.14018/23-04-2018
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
CĂTRE

PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
CONSILIUL
LOCAL
AL ORAȘULUI
IANCA
Având în vedere întârzierea din motive neprevăzute a lucrărilor de întocmire a
indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul de investiții ‹‹Transport public urban
modern în orașul Ianca, județul Brăila››;
Dat fiind faptul că Regulamentul privind amenajarea, întreținerea și exploatarea
locurilor de parcare situate pe raza orașului Ianca, face parte din pachetul de hotărâri
care trebuie adoptat pentru implementarea obiectivului de investiții amintit mai sus;
În conformitate cu prevederile art.49 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.54 din data de
31.08.2016;
Aduc la cunoștința consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Orașului Ianca
faptul că sunt nevoit să retrag de pe ordinea de zi a ședinței din data de 26 aprilie 2018,
Proiectele de hotărâri privind:
-aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ‹‹Transport
public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››;
-aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor
de parcare situate pe raza orașului Ianca;
Urmează ca acestea să fie supuse aprobării, fie la ședința ordinară din luna mai
2018, fie într-o ședință extraordinară sau de îndată, în funcție de data finalizării lor și a
termenului limită de depunere a cererii de finanțare, deoarece proiectul se finanțează cu
fonduri nerambursabile pe Axa prioritară 3 - Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor
de carbon.
Vă mulţumesc pentru înțelegere!
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ
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PROIECT
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.37
din 26 aprilie 2018
privind: dezlipirea și apartamentarea imobilului situat în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.2,
cvartal 16, parcela 644, având
numărul cadastral
4501, înscris
în Cartea Funciară nr.76290,
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
precum și darea în folosință gratuită a apartamentelor rezultate în urma dezlipirii/
apartamentării Inspectoratelor de Poliție și de Jandarmi ale județului Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
aprilie 2018;
Având în vedere:
►adresa nr.1891207/19.04.2018 a Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila, prin
care se solicită alocarea unui spațiu suplimentar pentru extinderea activității detașamentului
de jandarmi din orașul Ianca;
►disponibilitatea unui astfel de spațiu lângă cel deținut de Inspectorat la parterul
blocului C7 de pe str.Sărățeni nr.2, cvartal 16, parcela 644, având numărul cadastral 4501,
înscris în Cartea Funciară nr.76290, pentru care se impune dezlipirea și apartamentarea;
►dispoziţiile art.25 alin.(2) și art.26 alin.(1) și (8) din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.23 lit.g), art.132 alin.(1), art.135 alin.(1) lit.a) și art.138 din
Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
aprobat prin Ordinul A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru cu
documentația de carte funciară pentru dezlipirea și apartamentarea imobilului, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.115
alin.(1) lit.b) și art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă dezlipirea și apartamentarea imobilului din domeniul public al
orașului administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.2, cvartal 16,
parcela 644, având numărul cadastral 4501, înscris în Cartea Funciară nr.76290 a orașului
Ianca, după cum urmează:
a)-apartamentul nr.1, cu NC 4501 și CF 76290-C1-U1, având suprafața totală de 37,08
mp, din care suprafața utilă de 34,38 mp și suprafață terasă de 2,70 mp, cu teren aferent în
suprafață de 62 mp, reprezentând cota indiviză de 12,40%, precum și cota de 22,28% din
părțile comune (acoperiș, pereți comuni, planșeele dintre etaje, instalații, etc.);
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b)-apartamentul nr.2A, cu NC 4501 și CF 76290-C1-U4, având suprafața totală de
37,16 mp, din care suprafața utilă de 34,46 mp și suprafață terasă de 2,70 mp, cu teren
aferent în suprafață de 53 mp, reprezentând cota indiviză de 10,60%, precum și cota de
10,60% din părțile comune;
c)-apartamentul nr.2B, cu NC 4501 și CF 76290-C1-U3, având suprafața totală de
269,23 mp, din care suprafața utilă de 253,03 mp, suprafață totală două terase de 5,40 mp
și suprafață totală patru balcoane de 10,80 mp, cu teren aferent în suprafață de 385 mp,
reprezentând cota indiviză de 77%, precum și cota de 67,12% din părțile comune;
(2) Reprezentarea grafică a dezlipirii și apartamentării imobilului este prevăzută în
Releveul clădirii/Planul de amplasament şi delimitare, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(3) Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului în formă autentică, precum și
finalizarea lucrării cadastrale de dezlipire și apartamentare potrivit alin.(1), se suportă din
bugetul local.
Art.2.-(1) Se aprobă darea în folosință gratuită a apartamentelor nr.1 și 2A, pe o
perioadă de 25 ani, Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila, în scopul desfășurării
activității specifice acestei structuri din orașul Ianca.
(2) Cheltuielile de întreținere și reparații curente ale apartamentelor, precum și cele cu
utilitățile publice cad în sarcina Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila.
Art.3.-(1) Se aprobă darea în folosință gratuită a apartamentului nr.2B, pe o perioadă de
25 ani, Inspectoratului de Poliție al Județului Brăila, în scopul desfășurării activității specifice
acestei structuri din orașul Ianca.
(2) Cheltuielile de întreținere și reparații curente ale apartamentului, precum și cele cu
utilitățile publice cad în sarcina Inspectoratului de Poliție al Județului Brăila.
Art.4.-În protocoalele de predare-primire a apartamentelor, care se vor întocmi în
termen de 10 zile de la data încheierii contractului de dezlipire în formă autentică, va fi
prevăzută modalitatea de individualizare/separare a consumurilor cu utilitățile publice între
Inspectoratul de Poliție al Județului Brăila și Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila,
precum și obligațiile fiecăruia în privința cheltuielilor de întreținere și reparații.
Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul, serviciul financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului
de specialitate al primarului.
Art.6.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului
Local nr.85/2017 privind dezlipirea și apartamentarea imobilului situat în orașul Ianca,
str.Sărățeni nr.2, precum și darea în folosință gratuită a apartamentului nr.2 Inspectoratului
de Poliție al Județului Brăila.
Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
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
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: dezlipirea și apartamentarea imobilului situat în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.2,
cvartal 16, parcela 644, având numărul cadastral 4501, înscris în Cartea Funciară nr.76290, precum
și darea în folosință gratuită a apartamentelor rezultate în urma dezlipirii/apartamentării
Inspectoratelor de Poliție și de Jandarmi ale județului Brăila.
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:
Vă amintiți că în urma adreselor nr.150518/29.07.2017 și nr.152287/14.09.2017 ale Inspectoratului de
Poliție al Județului Brăila, prin care a solicitat alocarea unui spațiu necesar desfășurării activității specifice
acestei structuri în orașul Ianca, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.85/29.11.2017 pentru
dezlipirea și apartamentarea blocului C7 (care are 8 apartamente) de pe str.Sărățeni nr.2, creându-se
astfel apartamentul nr.1 (în care își desfășoară activitatea de câțiva ani detașamentul Inspectoratului de
Jandarmi Județean Brăila) și apartamentul nr.2 (format din celelalte 7 apartamente) pe care l-am atribuit în
folosință gratuită, prin aceeași hotărâre, Inspectoratului de Poliție al Județului Brăila;
Ulterior însă, Inspectoratul de Jandarmi Județean, care de curând și-a extins activitatea în zona noastră
prin noile contracte de pază încheiate cu unitățile petroliere pentru obiectivele de pe raza orașului nostru și
a localităților limitrofe, a revenit cu solicitarea de a i se mai atribui un spațiu suplimentar pentru personalul
detașat aici în vederea onorării acestor contracte;
Acum, pentru că nu a fost finalizată în totalitate procedura de predare-primire a celor două imobile către
cele două Inspectorate, așa cum au fost dezlipite și apartamentate prin H.C.L.nr.85/2017, precum și faptul
că Inspectoratului de Poliție îi sunt suficiente și 6 apartamente din acea clădire, se creează în acest fel
posibilitatea atribuirii încă unui apartament Inspectoratului de Jandarmi, cel adiacent apartamentului nr.1 în
care a funcționat odată și Clubul Elevilor, cu ieșire în strada Sărățeni;
Pentru aceasta însă este nevoie de o nouă dezlipire a apartamentului nr.2 creat prin H.C.L.nr.85/2017,
în două imobile: unul format din 6 apartamente (4 apartamente care formează întreg etajul 1, precum și 2
apartamente de la parter din partea de vest a blocului, cele cu ieșire în curte) care să fie atribuite
Inspectoratului de Poliție, iar celălalt format dintr-un apartament (din partea de est a blocului, cel cu ieșire
în strada Sărățeni) care să fie atribuit Inspectoratului de Jandarmi, împreună cu apartamentul 1.
Dat fiind faptul că cele două Inspectorate aparțin M.A.I. și vor face împreună demersuri pentru alocarea
fondurilor, consider că aceasta reprezintă o oportunitate pentru modernizarea clădirii în cauză, neutilizată
de mai bine de 10 ani, motiv pentru care vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ
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PROIECT

COMISIA LOCALĂ
H O TDE
Ă RFOND
Â R E FUNCIAR
A Nr.38 PRIMAPRIMA
din 26 aprilie 2018

privind: concesionarea unui teren din domeniul public al orașului, administrat de consiliul local, Societății
Comerciale Roalexmas Impex S.R.L.-proprietara spațiului comercial situat pe acest teren.

PRIMĂRIA
Consiliul local al oraşului Ianca,
judeţul Brăila,ORAŞULUI
întrunit în şedinţă IANCA
ordinară la data de 26 aprilie 2018;
Având în vedere:
►adresa nr.3/13.04.2018 a S.C. Roalexmas Impex S.R.L. Ianca, prin care revine la adresa nr.2/
07.03.2018 cu solicitarea de concesionare a terenului din domeniul public administrat de consiliul local,
aferent spațiului comercial pe care îl deţine în proprietate în Piața agroalimentară din oraşul Ianca,
str.Parcului nr.1D, cvartal 25, parcela 1228;
►dispoziţiile art.13 alin.(2) și art.17 din Legea nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor;
►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;
►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;
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 aprobă concesionarea unui teren din domeniul public, administrat de consiliul local,
Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L.-proprietara spațiului comercial situat pe acest teren.
(2) Terenul prevăzut la alin.(1), în suprafață de 55 mp, este situat în Piața agroalimentară din orașul
Ianca, str.Parcului nr.1D, cvartal 25, parcela 1228, înscris în Cartea Funciară nr.78352, cu Număr cadastral
78352, fiind identificat prin planul de situaţie anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Termenul de concesionare este de 49 de ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, cu o
redevență de 15,64 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, serviciul
financiar contabil şi serviciul de urbanism şi 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 şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
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
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: concesionarea unui teren din domeniul public al orașului,
administrat de consiliul local, Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L.-proprietara
spațiului comercial situat 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:
Dat fiind faptul că în ședința din luna anterioară s-a amânat adoptarea hotărârii privind
concesionarea terenului din domeniul public aferent spațiului comercial pe care Societatea
Comercială Roalexmas Impex S.R.L. îl deţine în proprietate în Piața agroalimentară din oraşul
Ianca, din cauza unor datorii istorice către bugetul local pe care le-ar avea administratorul
societății, acesta a revenit cu explicații suplimentare și a anexat certificate fiscale potrivit cărora
societățile comerciale la care este administrator nu au restanțe la impozitele și taxele locale;
Așadar, terenul solicitat este aferent construcției C1 edificată pe acest teren cu destinația de
spațiu comercial, dobândită de societate potrivit Facturii fiscale nr.1/06.10.2015 și Dovezii de plată
nr.473/12.10.2015, ambele emise în baza Procesului verbal de adjudecare nr.467/06.10.2015,
întocmit în Dosarul de lichidare judiciară nr.6517/113/2011 a Tribunalului Brăila;
Așa cum spuneam și în ședința anterioară, 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.
Sperăm că prin contractul de concesiune a terenului aferent acestui spațiu comercial să se
deblocheze această situație, 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.
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.39
COMISIA LOCALĂ din
DE26FOND
aprilie FUNCIAR
2018

PRIMAPRIMA

privind: aprobarea cuantumului şi a numărului burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, în anul 2018.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2018;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.82 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi ale art.4, art.19 și art.20 din Criteriile
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.
5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
►adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ianca,
privind propunerile pentru cuantumul şi numărul burselor care se acordă din bugetul local în anul 2018;
►prevederile art.8-11 din H.C.L.nr.11/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs, cu alocarea
sumelor pentru acordarea burselor şcolare în anul 2018;
►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă cuantumul şi numărul burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. oraș Ianca, în anul 2018, după cum urmează:
Bursă de
Bursă socială
Bursă de studiu
Bursă de merit
performanţă
Unitatea de învăţământ
Nr.
Cuantum
Nr.
Cuantum Nr. Cuantum
Nr.
Cuantum
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
Liceul Teoretic
125
30
5
40
42
50
„Constantin Angelescu” Ianca
Liceul Tehnologic
22
30
64
50
„Nicolae Oncescu” Ianca
Şcoala Gimnazială Plopu
56
30
21
50
(2) Stabilirea beneficiarilor se face pe baza Criteriilor generale aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S.nr.5576/2011, cu
modificările și completările ulterioare, precum și pe baza criteriilor specifice aprobate de consiliile de administrație ale
unităților de învăţământ preuniversitar de stat, cu încadrarea în sumele alocate din bugetul local pe anul în curs.
(3) Bursele se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de
bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.
(4) Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, conform art.19 din Criteriile generale.
(5) Cuantumul și numărul burselor stabilite potrivit alin.(1) vor fi revizuite la începutul anului școlar 2018-2019, la
propunerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a orașului Ianca.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi managerii unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a orașului Ianca.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet, prin
grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
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
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 cuantumului şi a numărului burselor care se acordă
din bugetul local elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ
teritorială a oraşului Ianca, pentru anul 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:
Potrivit dispoziţiilor art.82 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, elevii de la cursurile
cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanţă, burse
de merit, burse de studiu şi de burse sociale;
Apoi, conform prevederilor art.82 alin.(2) din aceeaşi lege, respectiv ale art.4 și art.20 din
Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, aprobate
prin Ordinul M.E.C.T.S.nr.5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul unei
burse şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, iar beneficiarii
burselor se stabilesc pe baza criteriilor specifice aprobate de consiliile de administraţie ale unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat;
Având în vedere adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
administrativ-teritorială a oraşului Ianca, privind propunerile pentru cuantumul şi numărul burselor
care se acordă din bugetul local în anul 2018, precum şi prevederile art.8-11 din
H.C.L.nr.11/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs, cu alocarea sumelor
pentru acordarea burselor şcolare în anul 2018, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea prezentei
hotărâri în forma propusă, urmând ca numărul și cuantumul acestor burse să fie revizuite la
începutul anului școlar 2018-2019.
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
H O DE
T Ă FOND
R Â R EFUNCIAR
A Nr.40 PRIMAPRIMA
din 26 aprilie 2018

privind: aprobarea impozitelor și taxelor locale, aplicabile începând cu anul 2019.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2018;
Având în vedere:
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
►dispoziţiile art.453 lit.i), art.484 și art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv pct.9 și 161 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal,
aprobate prin H.G.nr.1/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispozițiile art. 16 alin.(2), art.27 și art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.5 alin.(2) și art.8 alin.(2) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
►dispoziţiile art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi rapoartele comisiilor de
specialitate nr.2 şi 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), art.45 alin.(2) lit.c) 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 impozitele şi taxele locale, aplicabile începând cu anul 2019, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2019, constituind
Anexa nr.1;
b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul pentru clădirile
rezidenţiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la nivelul de 0,1 %;
c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul pentru clădirile
nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la nivelul de 0,2 %;
d) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul/taxa pentru
clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la nivelul de 0,2 %;
e) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul/taxa pentru
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la nivelul de 1,3 %;
f) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje și excavări, prevăzută la art. 474 alin. (10) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 22,5 lei/mp teren afectat la suprafața solului de
foraje și excavări;
g) taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri
şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice, prevăzută la art. 474 alin. (14) din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 10 lei pentru fiecare metru pătrat de
suprafaţă ocupată de construcţie;
h) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de
apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu, prevăzută la art. 474 alin.
(15) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 16 lei pentru fiecare racord;
i) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, prevăzută la art. 474 alin. (16)
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 9 lei;
j) taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, prevăzută la art. 475 alin.(1) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 20 lei;

k) taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, se stabilește astfel: 200 lei pentru 0-10 mp;
300 lei pentru 10,1-20 mp; 400 lei pentru 20,1-30 mp; 500 lei, pentru 30,1- 500 mp, inclusiv, respectiv de
4.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp; pentru celelalte activități taxa anuală de eliberare/vizare a
autorizației de funcționare este de 80 lei;
l) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (taxa pentru serviciile de
reclamă şi publicitate), se stabileşte la nivelul de 3 %;
m) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică, prevăzută la art. 478 alin.(2) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se
stabileşte la nivelul de 32 lei/mp sau fracțiune de metru pătrat;
n) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte structuri de afişaj
pentru reclamă şi publicitate, prevăzută la art. 478 alin.(2) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se
stabileşte la nivelul de 23 lei/mp sau fracțiune de metru pătrat;
o) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul în cazul
unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea
unui film, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă), se stabileşte la nivelul de 2 %;
p) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul în cazul
oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. o) ), se stabileşte la nivelul de 5 %;
r) taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă, prevăzută la art. 486 alin.(4) din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește la nivelul de 500 lei.
Art.2.-Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe
mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice și persoanele juridice, până la
data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
Art.3.-Se aprobă taxele pentru utilizarea locurilor publice, pentru utilajele şi echipamentele destinate în
scopul obţinerii de venituri şi alte taxe locale speciale, potrivit Anexei nr.2.
Art.4.-Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice, potrivit Anexei nr.3.
Art.5.-Se aprobă delimitarea zonelor în intravilan şi extravilan pentru determinarea impozitului pe teren,
potrivit Anexei nr.4.
Art.6.-(1) Se aprobă preţurile biletelor/abonamentelor pe mijloacele de transport în comun de călători ale
primăriei, în cazul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu şi li se decontează cheltuielile
de transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi,
pe bază de abonament, după cum urmează:
a)- pentru elevii din satul Tîrlele Filiu, la ambele licee din oraşul Ianca,…….……………..…1,90 lei/zi/elev;
b)- pentru elevii din satul Perişoru, la ambele licee din oraşul Ianca …………………….…...0,95 lei/zi/elev;
c)- pentru elevii din satul Berleşti, la ambele licee din oraşul Ianca,………………………......1,71 lei/zi/elev;
d)- pentru elevii din satul Oprişeneşti, la ambele licee din oraşul Ianca,………………….…..1,52 lei/zi/elev;
e)- pentru elevii din satul Plopu, la ambele licee din oraşul Ianca,.………………………...….1,42 lei/zi/elev.
(2) Transportul elevilor efectuat cu microbuzele transferate de la minister, din satul Berleşti la Şcoala
primară Perişoru şi din satul Oprişeneşti la Şcoala Gimnazială Plopu, este gratuit.
Art.7.-(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepția prevederilor art.3
care intră în vigoare de la data de 1 mai 2018.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L.nr.56/2015, precum şi
orice alte dispoziţii contrare.
Art.8.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
Art.9.-Prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale prezenta
hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina proprie de internet.
Art.10.- Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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
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 impozitelor și taxelor locale începând cu anul 2019.
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:
Potrivit dispoziţiilor art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită
sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se
indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei
pentru anul fiscal anterior. Sumele astfel indexate se aplică în anul fiscal următor.
Conform datelor Institutului Național de Statistică, în anul 2016 inflația a fost de -0,5%, deci am
avut dezinflație și nu au fost motive de indexare a impozitelor și taxelor locale, însă în anul 2017
inflația a fost de 3,2%, ceea ce impune o actualizare a acestora.
O noutate importantă față de anul trecut este aceea că pentru terenurile din intravilan, înscrise
în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de curți-construcții, s-a eliminat acea
suprafață de 400 mp la care se datora același impozit ca pentru cele cu destinația de curțiconstrucții, ceea ce înseamnă că va fi o reducere semnificativă a acestui impozit, mai ales pentru
imobilele din intravilanul orașului Ianca.
În fine, o altă noutate importantă pe care o propunem pentru anul următor, este aceea ca
bonificația de 10% pentru plata anticipată, până la 31 martie, a întregului impozit pe clădiri, terenuri
și mijloace auto pe anul respectiv, să se acorde și pentru persoanele juridice, nu numai pentru
persoanele fizice cum a fost prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr.56/2015.
Având în vedere că prezentul proiect de hotărâre a fost în dezbatere publică cel puțin 30 de
zile pe pagina proprie de internet, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea lui în forma prezentată,
inclusiv cu prevederea ca taxele speciale să intre în vigoare cu data de 1 mai 2018.
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

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

A N E X A Nr. 1
la H.C.L. Nr.40/26.04.2018

TABLOUL
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul 2019

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Impozitul şi taxa pe clădiri
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 457 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Valoarea impozabilă– lei/m2 –
Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
Tipul clădirii
canalizare, electrice şi
canalizare, electrice sau
încălzire (condiţii cumulative)
încălzire
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma
1000
600
unui tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale
300
200
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
200
175
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte
125
75
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă,
75% din suma care s-ar aplica 75% din suma care s-ar aplica
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
clădirii
clădirii
prevăzute la lit. A–D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, 50% din suma care s-ar aplica 50% din suma care s-ar aplica
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre clădirii
clădirii
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D
Impozitul şi taxa pe teren
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan – Terenuri cu construcţii
Art. 465 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
Zona în cadrul
Orașul Ianca
localităţii
0
I
II
III
A
5.300
B
3.600
C
1.750
D
1.000

1

IV
-

– lei/ha –
Satele
aparținătoare
V
1.500
-

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii
Art. 465 alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
– lei/ha –
Nr. Zona
A
B
C
D
crt. Categoria de folosinţă
1. Teren arabil
30
23
21
17
2. Păşune
23
21
17
15
3. Fâneaţă
23
21
17
15
4. Vie
48
37
30
21
5. Livadă
55
48
37
30
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
30
23
21
17
7. Teren cu ape
17
15
10
0
8. Drumuri şi căi ferate
0
0
0
0
9. Teren neproductiv
0
0
0
0
Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren pentru terenurile amplasate în intravilan, la orice altă categorie decât cea de
terenuri cu construcţii, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică coeficientul de corecţie 3,00, ce corespunde
orașului Ianca-localitate urbană de rang III, respectiv coeficientul 1,00 pentru satele aparținătoare-localități rurale de rang V
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în extravilan
Art. 465 alin. (7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
– lei/ha –
Zona
Nr. crt.
Cod
Categoria de folosinţă
1.
Teren cu construcţii
31
2.
Teren arabil
50
3.
Păşune
28
4.
Fâneaţă
28
5.
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
55
5.1. Vie până la intrarea pe rod
0
6.
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
56
6.1. Livadă până la intrarea pe rod
0
7.
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1
16
7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie
0
8.
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
6
8.1. Teren cu amenajări piscicole
34
9.
Drumuri şi căi ferate
0
10. Teren neproductiv
0
Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenurile amplasate în extravilan, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus
se aplică coeficienții de corecţie ce corespund orașului Ianca-localitate urbana de rangul III, respectiv: coeficientul 2.30
pentru zona A, coeficientul 2.20 pentru zona B, coeficientul 2.10 pentru zona C şi coeficientul 2.00 pentru zona D, iar pentru
satele aparținătoare se aplică coeficientul 1,20 pentru zona A.
Impozitul pe mijloacele de transport
Art. 470 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3,
1.
inclusiv
2.
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm 3
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv
4.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv
5.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv
6.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
7.
Autobuze, autocare, microbuze
8.
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv
9.
Tractoare înmatriculate
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10
11
20
72
144
290
24
30
18

II. Vehicule înregistrate
1.
Vehicule cu capacitate cilindrică:
1.1.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
1.2.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
2.
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%

lei/200 cm3
4
6
150 lei/an

Art. 470 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Autovehicul de transport marfă cu masa totală maximă
autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul(lei/an)
Ax(e)
motor(oare) cu
sistem de Alte sisteme de
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă
suspensie
suspensie
pneumatică pentru axele
sau
motoare
echivalentele
recunoscute
I.
două axe
1.
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
0
142
2.
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
142
395
3.
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
395
555
4.
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
555
1257
5.
Masa de cel puţin 18 tone
555
1257
II.
3 axe
1.
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
142
248
2.
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
248
509
3.
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
509
661
4.
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
661
1019
5.
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
1019
1583
6.
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
1019
1583
7.
Masa de cel puţin 26 tone
1019
1583
III.
4 axe
1.
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
661
670
2.
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
670
1046
3.
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
1046
1661
4.
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
1661
2464
5.
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
1661
2464
6.
Masa de cel puţin 32 tone
1661
2464
Art. 470 alin. (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Combinaţii de autovehicule: un autovehicul articulat sau tren
rutier, de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul(lei/an)
Ax(e)
motor(oare) cu
sistem de Alte sisteme de
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă
suspensie
suspensie
pneumatică pentru axele
sau
motoare
echivalentele
recunoscute
I.
2 + 1 axe
1.
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
0
0
2.
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
0
0
3.
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
0
64
4.
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
64
147

3

5.
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
147
6.
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
344
7.
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
445
8.
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
803
9.
Masa de cel puţin 28 tone
803
II.
2 + 2 axe
1.
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
138
2.
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
321
3.
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
528
4.
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
775
5.
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
936
6.
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
1537
7.
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
2133
8.
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2133
9.
Masa de cel puţin 38 tone
2133
III.
2 + 3 axe
1.
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
1698
2.
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
2363
3.
Masa de cel puţin 40 tone
2363
IV.
3 + 2 axe
1.
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
1500
2.
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
2083
3.
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
2881
4.
Masa de cel puţin 44 tone
2881
V.
3 + 3 axe
1.
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
853
2.
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
1032
3.
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
1542
4.
Masa de cel puţin 44 tone
1542
Art. 470 alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată
a) Până la o tonă, inclusiv
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone
Art. 470 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement
a) peste 2,50 m, dar nu mai mult de 6 m
b) peste 6 m, dar nu mai mult de 12 m
c) peste 12 m
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv
d) peste 4000 CP
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone
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344
445
803
1408
1408
321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239
2363
3211
3211
2083
2881
4262
4262
1032
1542
2454
2454
Impozit – lei –
10
35
55
75
21
56
210
210
750
1.000
210
559
909
1398
2237
182
182
280
490

Art. 474 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea certificatului
– lei –
de urbanism în mediul urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m2, inclusiv
7
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv
8
2
c) între 251 şi 500 m , inclusiv
10
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv
14
2
e) între 751 şi 1000 m , inclusiv
16
f) peste 1000 m2
16 + 0,01 lei/m2, pentru
fiecare m2 care depăşeşte
1000 m2
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită pentru mediul
urban. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului de urbanism inițial.
Art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o
clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.
Art. 474 alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte
construcții decât cele menționate la alin.(5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv
valoarea instalațiilor aferente.
Art.474 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală
cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației inițiale.
Art.474 alin.(9) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau
parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri,
aferentă părții desființate.
Art. 474 alin.(10) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 22,5 lei, pentru fiecare m2
de foraje sau excavări.
afectat la sol
Art. 474 alin.(12) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de
organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală
cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.
Art. 474 alin.(13) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de
corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.
Art. 474 alin.(14) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru autorizarea 10 lei, pentru fiecare m2 de
amplasării de chioşcuri, containere , tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri si panouri de suprafaţă ocupată de
afișaj , firme si reclame situate pe căile şi în spaţiile publice.
construcţie
Art. 474 alin.(15) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea unei 16 lei, pentru fiecare racord
autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare,
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
Art. 474 alin.(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
9 lei
Art. 486 alin.(5)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
32 lei
alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale
Art. 475 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul 200 lei pentru 0-10 mp;
300 lei pentru 10,1-20 mp;
fiscal. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 400 lei pentru 20,1-30 mp; 500 lei, pentru 30,1- 500 mp;
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, 600 lei pentru 500,1-600 mp; 700 lei pentru 600,1-700 mp;
inclusiv în cazul activităţii de alimentaţie publică în cadrul 800 lei pentru 700,1-800 mp; 900 lei, pentru 800,1- 900 mp;
teraselor sezoniere pentru perioada estivală 1 mai – 30 1.000 lei pentru suprafața mai mare de 900 mp
septembrie
Pentru celelalte activități taxa de eliberare/vizare a autorizației
de funcționare este de 80 lei;

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
– lei/m2 sau fracţiune de m2
Art. 478 alin. (2) a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
32
din Legea nr.227/2015 activitate economică
privind Codul fiscal b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj
23
pentru reclamă şi publicitate
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Impozitul pe spectacole
Manifestare artistică sau activitate distractivă:
Niveluri aplicate începând cu anul 2016
a.) Spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic,
cota 2 % din suma încasată
Art. 481
din vânzarea biletelor şi
alin. (2) lit. a) sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf,
un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă, internă sau externă
abonamentelor
şi lit. b) din
Legea nr.227/ b.) oricare alte manifestări artistice, decât cele enumerate la lit. a),
cota 5 % din suma
2015 privind precum: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte
încasată din vânzarea
Codul fiscal manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional
biletelor şi abonamentelor

P R I M A R,

Șef serviciu financiar contabil,

Fănel George CHIRIŢĂ

Georgiana TURCU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMAA N E X A Nr. 2

la H.C.L. Nr.40/26.04.2018

TAXELE LOCALE SPECIALE
aplicabile de la 01.05.2018

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
Art.1.-Pentru utilizarea locurilor publice se datorează următoarele taxe:…………………………………lei/zi
1.Pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor şi a altor spaţii din pieţe,
târguri şi oboare, de fiecare m.p. ocupat ……………………………………………………………………….2
2. Pentru vânzarea de animale şi păsări, de fiecare animal sau pasăre, astfel:
a) bovine, bubaline, cabaline şi porci peste 6 luni………………………………………………..……………5
b) porcine până la 6 luni, ovine şi caprine………………………………………………………………………3
c) animale mici şi păsări, cu excepţia puilor de 1 zi, de fiecare……………………………………………...1
d) pui de 1 zi, de fiecare pui…………………………………………………………………………….………..0,2
3. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din
exercitarea unei activităţi autorizate pe cont propriu, de fiecare m.p.……………………………………….2
4. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie, de
fiecare m.p. ocupat…………………………………………………………………………………………..……6
5. Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de transport, parcate
ocazional sau permanent, ori expuse spre vânzare:
a) biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete, triciclete, cu sau
fără ataş, pentru fiecare mijloc de transport………………………………………………….………………..5
b) mijloace de transport cu tracţiune mecanică, de fiecare mijloc de
transport, inclusiv remorci de orice fel………………………………………………………………………...10
c) mijloace de transport cu tracţiune animală, de fiecare mijloc……………………………………………..5
Art.2.-Taxele prevăzute la art.1 se încasează de către administratorul pieţei, târgului şi oborului sau de
către împuterniciţii primarului.
Art.3.-Persoanele fizice sau juridice care ocupă temporar sau permanent locuri publice, altele decât cele
din pieţe, târguri şi oboare prevăzute la art.1, precum şi suprafeţele din faţa magazinelor, atelierelor de
prestări servicii, chioşcurilor, după caz, datorează următoarele taxe: ………………………….lei m.p./lună
a) pentru vânzarea de produse sau prestări de servicii diverse…………….……………………………..10
b) pentru depozitarea de diverse materiale…………………………………………………..………………..1
c) pentru confecţionarea de produse……………………………………………………………………………5
Art.4.Taxele prevăzute la art.1 şi 3 se datorează şi în cazul desfacerii ambulante a produselor.
Art.5.Persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar locurile publice din pieţe, târguri şi oboare, pot
încheia contracte de rezervare a acestor locuri pe o perioadă de cel mult un an, cu plata unei taxe de 6 lei
m.p./an pentru persoanele fizice, respectiv de 8 lei m.p./an pentru persoanele juridice.
Art.6. Taxele pentru utilizarea locurilor publice nu se datorează în cazul ocupării trotuarului din faţa locuinţei
sau a sediului pentru reparaţia clădirii sau aprovizionarea cu combustibili sau alte materiale necesare
gospodăriilor sau agenţilor economici pe o perioadă de maximum 48 de ore.
Art.7.-Taxe pentru locurile de veci
a)- zona 1………………………………………………………………………………………….. 200 lei /loc dublu
b)- zona 2…………………………………………………………...………………………………150 lei /loc dublu
c)- zona 3…………………………………………………………………………………………...100 lei /loc dublu
Art.8.-Taxe speciale pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane
a)- oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare……………………..…………………………....100 lei
b)- eliberarea de extrase sau copii de pe orice act din arhiva primăriei………………………..5 lei/pagină

c)- efectuarea măsurătorilor la terenurile din intravilan………………………………………………………20 lei
d)- efectuarea măsurătorilor la terenurile din extravilan……………………………………………………...50 lei
Nota: taxele de la lit.c) şi d) nu se percep când solicitantul asigură mijloc de transport.
e)- eliberarea în regim de urgență a certificatului fiscal………………………………………………………30 lei
f)- furnizarea de date din Registrul național de evidență a persoanelor………………...…....…30 lei/persoană
g)- eliberarea certificatelor de stare civilă, în locul celor pierdute/deteriorate, pentru al doilea certificat, se va
percepe o taxă specială de 30 lei/certificat; începând cu al treilea certificat solicitat/eliberat se vor aplica,
gradual, amenzile contravenționale prevăzute la art.63 alin.(2) din Legea stării civile nr.119/1996republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 50 lei pentru al treilea certificat,
100 lei pentru al patrulea certificat, 200 lei pentru al cincilea certificat și următoarele;
e)- înregistrarea contractelor de arendă…………………………………………………….….……10 lei/contract
Art.9.-Taxe de închiriere a sălilor casei de cultură şi căminelor culturale în vederea organizării oricărui
eveniment, precum şi a apartamentului oficial administrat de consiliul local:
a)- Casa de cultură ……………….120 lei/oră, în afara perioadei de funcţionare a sistemului de încălzire,
respectiv……………….250 lei/oră, în perioada funcţionării sistemului de încălzire;
b)- Cămine culturale……………..200 lei/oră, pentru oraşul Ianca, respectiv 50 lei/oră, pentru satele
aparținătoare;
c)- Apartamentul oficial ………150 lei/24 ore, în afara perioadei de funcţionare a sistemului de încălzire,
respectiv..…………..300 lei/24 ore, în perioada funcţionării sistemului de încălzire.
Art.10.-(1) Preţurile biletelor pe mijloacele de transport în comun de călători, pentru alte persoane decât
elevii:
a)- între 0-5 km, inclusiv pentru satele Plopu şi Perişoru………………….……….1 leu/persoană/călătorie;
b)- între 5,1-10 km, respectiv pentru satele Oprişeneşti şi Berleşti……………....1,5 lei/persoană/călătorie;
c)- între 10,1-15 km, respectiv pentru satul Tîrlele Filiu………………………….…..2 lei/persoană/călătorie;
(2) Pensionarii şi şomerii cu pensia/ajutorul de şomaj sub 500 lei, precum şi beneficiarii ajutorului social,
circulă gratuit pe mijloacele de transport în comun ale primăriei, sub condiţia obţinerii abonamentului anual,
cu viza trimestrială a primarului.
Art.11.- Taxele minime pentru închirierea utilajelor sau mijloacelor de transport:
a)- autogreder………………..150 lei/oră;
f)-buldozer……..….……….200 lei/oră;
b)- buldoexcavator..…………120 lei/oră;
g)-volă…………………….....250 lei/oră;
c)- tractor cu tocător…………120 lei/ha;
h)-autobuz…………..………...5,5 lei/km;
d)-autocamion……………..…….5,0 lei/km;
e)- mașină pentru împrăștiat gunoi de origine animală……….………..……200 lei/ha, chiriașul având
obligația de a asigura transportul și încărcarea gunoiului în utilajul de împrăștiere;
Art.12.- Taxele speciale pentru utilizarea terenului sintetic de fotbal şi a bazinului de înot din cadrul
Complexului Sportiv „Ştefan Vrăbioru:
a)-50 lei/oră pentru utilizarea terenului în perioada de funcţionare a instalaţiei de nocturnă;
b)-30 lei/oră pentru utilizarea terenului în afara perioadei de funcţionare a instalaţiei de nocturnă;
Pentru copii şi elevi se percepe jumătate din taxele prevăzute la lit.a) şi b).
c)- 6 lei/zi pentru utilizarea bazinului de înot de către copiii şi elevii cu vârsta de până la 16 ani.
Art.13.- Taxa specială pentru înregistrarea ofertelor de vânzare a terenurilor din extravilan…. 50 lei,
indiferent de numărul ofertelor depuse în ziua respectivă de același ofertant
Art.14.-(1) Taxe speciale pentru eliberarea atestatelor de producător agricol și a carnetelor de
comercializare a produselor din sectorul agricol:
a)- pentru atestatul de producător agricol……………………………….………………………………20 lei;
b)- pentru carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol……………………..……..20 lei;
c)- pentru cheltuielile de deplasare în teren…………………………………………………………….25 lei;
(2) Taxele prevăzute la alin.(1) lit.a) și b) nu se datorează în cazul respingerii cererii de eliberare a
atestatului de producător și implicit a carnetului de comercializare.
(3) Taxa prevăzută la alin.(1) lit.c) nu se datorează dacă solicitantul asigură mijlocul de transport
necesar verificării în teren a existenței produselor agricole supuse vânzării.
P R I M A R,

Şef serviciu financiar contabil,

Fănel George CHIRIŢĂ

Georgiana TURCU

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

A N E X A Nr. 3
la H.C.L. Nr.40/26.04.2018

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

CRITERIILE ŞI PROCEDURA
de acordare
a facilităţilorORAŞULUI
fiscale pentru persoanele
PRIMĂRIA
IANCA fizice
Art.1.-(1) Începând cu data de 01 ianuarie 2019 se acordă reduceri sau scutiri doar
pentru dobânzile/majorările de întârziere datorate bugetului local pentru neplata în termen a
impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi impozitului mijloace de transport. De
aceste facilităţi pot beneficia doar următoarele categorii sociale:
a) persoanele care în anul fiscal de referinţă beneficiază cel puţin 6 luni de ajutorul
social potrivit Legii venitului minim garantat nr.416/2001, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) persoanele care în anul fiscal de referinţă beneficiază cel puţin 6 luni de ajutorul de
şomaj potrivit Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui cuantum nu
depăşeşte 500 lei/lună;
c) persoanele fără venituri sau cu venituri totale de până la 400 lei/lună.
(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) lit.b) şi c) beneficiază de aceste facilităţi doar dacă
sunt proprietarii imobilelor pentru care se datorează impozit şi dacă veniturile totale ale
familiei/gospodăriei nu depăşesc suma de 500 lei, respectiv 400 lei.
(3) La determinarea veniturilor se iau în calcul doar sumele certe în bani, dovedite cu
adeverinţe, cupoane, etc.
Art.2.-(1) Scutirea de plata dobânzilor/majorărilor de întârziere se face la cererea
contribuabilului aflat în situaţiile prevăzute la art.1, doar dacă plăteşte în totalitate impozitul
sau taxa, atât cele restante cât şi cele curente, pentru care s-au calculat dobânzi/majorări
de întârziere. Cererea va cuprinde:
a) elementele de identificare ale contribuabilului, nume, adresa de domiciliu, etc.;
b) suma pentru care se solicită scutirea;
c) componenţa familiei/gospodăriei;
d) o succintă prezentare a stării materiale a familiei/gospodăriei contribuabilului.
(2) La cerere se vor anexa copiile actelor de identitate ale membrilor familiei/
gospodăriei şi ale celor prin care se dovedesc veniturile certe ale acestora.
Art.3.-Cererea de acordare a facilităţii fiscale, împreună cu actele prevăzute la art.2, se
constituie într-un dosar care se depune de către contribuabil la primărie.
Art.4.-Pentru soluţionarea dosarului, primarul poate dispune serviciului financiar-contabil
efectuarea verificărilor necesare, care vor fi cuprinse într-o notă de constatare în care vor fi
prezentate în principal:
a) realitatea datelor prezentate în cererea de acordare a facilităţilor fiscale;
b) orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare sau de
respingere a cererii;
c) propunerea de soluţionare a cererii.

Art.5.-Dosarul şi nota de constatare vor fi înaintate primarului în termen de 15 de zile
lucrătoare de la data înregistrării cererii, care dispune prin rezoluţie aprobarea sau
respingerea cererii, după caz.
Art.6.-(1) Cererea privind acordarea facilităţii fiscale se clasează dacă ea nu cuprinde
elementele prevăzute la art.2, ori dacă solicitantul refuză să pună la dispoziţie informaţiile
solicitate de serviciul de specialitate al primarului.
(2) Modalitatea de soluţionare a cererii va fi comunicată în scris solicitantului în termen
de 5 zile lucrătoare de către biroul de impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Art.7.-(1) În vederea acordării facilităţilor fiscale prevăzute de Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal, văduvele veteranilor de război vor prezenta o declaraţie olografă din care să
rezulte că nu s-au recăsătorit.
(3) În situaţia în care s-a dezbătut succesiunea de pe urma veteranului de război,
scutirea de plata impozitelor şi taxelor locale se aplică proporţional potrivit cotelor ideale
stabilite prin certificatul de moştenitor.
(4) În situaţia în care nu s-a dezbătut succesiunea de pe urma beneficiarului de drept al
facilităţilor prevăzute Codul fiscal, scutirea de plata impozitelor şi taxelor locale se aplică la
½ din masa succesorală.
Art.8.-Facilităţile prevăzute de Codul fiscal pentru veteranii de război, văduvele de
război, văduvele necăsătorite ale veteranilor de război, veteranii militari, beneficiarii
Decretului – Lege nr.118/1990, persoanele cu handicap grav şi accentuat, sau gradul I de
invaliditate, etc., se acordă de la data depunerii documentelor justificative a calităţii de
beneficiar al acestor facilităţi.
Art.9.-Acordarea facilităţilor fiscale potrivit prezentei proceduri se aplică persoanelor cu
domiciliul pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, precum și persoanelor
beneficiare a facilităților fiscale prevăzute la art.8.
P R I M A R,

Șef serviciu financiar contabil,

Fănel George CHIRIŢĂ

Georgiana TURCU

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

A N E X A Nr.4
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
la H.C.L. Nr.40/26.04.2018
ZONAREA
orașului Ianca și a satelor aparținătoare în vederea stabilirii impozitului pe clădiri și terenuri
INTRAVILAN

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

I.ORAȘUL IANCA
ZONA -A- cuprinde apartamentele și terenurile aferente, în cote indivize, situate în blocurile A.9-A.11,
B1-B7, B.21, C.1-C.7, D.1-D.7, E.1-E.4, F.1-F.7 și G.4
.
ZONA -B- cuprinde clădirile și terenurile situate pe străzile:
►Calea Brăilei, pe ambele sensuri, de la nr.9 până la nr.167 și de la nr.2 la nr.118;
►Sărățeni, pe ambele sensuri, de la nr.1 până la nr.89 și de la nr.2 la nr.82;
►Nicolae Oncescu, Eroilor, Fabricii, Școlii, Industriei, Ion Theodorescu Sion, Libertății, Gării, Morii și
Parcului, în totalitate pe ambele sensuri, inclusiv imobilele realizate ulterior în extinderea acestora, cu
excepția apartamentelor situate în blocurile de pe aceste străzi;
►Primăverii, pe ambele sensuri, de la nr.31 până la ultimul număr impar și de la nr.48 la ultimul număr
par, inclusiv imobilele realizate ulterior în extinderea acestei străzi;
►Teilor, pe ambele sensuri, de la nr.35 până la ultimul număr impar și de la nr.34 la ultimul număr par,
inclusiv imobilele realizate ulterior în extinderea acestei străzi;
.
ZONA -C- cuprinde clădirile și terenurile situate pe străzile:
►Calea Brăilei, pe ambele sensuri, de la nr.169 până la ultimul număr impar și de la nr.120 la ultimul
număr par, inclusiv imobilele realizate ulterior în extinderea acestei străzi;
►Sărățeni, pe ambele sensuri, de la nr.91 până la ultimul număr impar, inclusiv imobilele din incinta
fostei cooperative agricole, și de la nr.84 la ultimul număr par, inclusiv imobilele realizate ulterior în
extinderea acestei străzi;
►Primăverii, pe ambele sensuri, de la nr.1 până la nr.29 și de la nr.2 la nr.46;
►Teilor, pe ambele sensuri, de la nr.1 până la nr.33 și de la nr.2 la nr.32;
►Viilor, pe ambele sensuri, de la str.Calea Brăilei până la str.Ceferiștilor și de la str.Calea Brăilei până
la str.Stadionului;
►Castanilor, Câmpului, Albinei, Salcâmilor, Stadionului, Ceferiștilor, Rozelor, Zorilor și Aviatorilorinclusiv imobilele din incinta fostei unități militare, toate pe ambele sensuri, inclusiv imobilele realizate
ulterior în extinderea acestor străzi;
.
ZONA -D- cuprinde clădirile și terenurile situate pe străzile:
►Viilor, pe ambele sensuri, de la str.Stadionului înspre zona nordică, până la limita extravilanului;
►Mecanizatorilor, în totalitate pe ambele sensuri, inclusiv imobilele realizate ulterior în extinderea
acestei străzi;
►nou înființate conform Planului Urbanistic de Detaliu (din zona sudică a străzilor Rozelor și Zorilor),
respectiv străzile Orizontului, Soarelui, Tineretului și Speranței-inclusiv imobilele realizate ulterior în
extinderea acestor străzi;
.
II.SATELE APARȚINĂTOARE
Construcțiile și terenurile din satele aparținătoare sunt cuprinse în totalitate în Zona A, inclusiv imobilele
situate în incintele fostelor cooperative agricole și stațiunilor de mecanizare a agriculturii.
.
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EXTRAVILAN
I.ORAȘUL IANCA
ZONA -A- cuprinde terenurile situate în Tarlalele nr: 1, 2, 3, 7, 8, 9,10, 17, 37-P41-50, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71 și 72;
ZONA -B- cuprinde terenurile situate în Tarlalele nr: 4, 5, 6, 11, 12, 73, 74, 75 și 76;
ZONA -C- cuprinde terenurile situate în Tarlalele nr: 83 și 84;
ZONA -D- cuprinde terenurile situate în Tarlalele nr: 100, 101, 102, 103, 104 și 105;

II.SATELE APARȚINĂTOARE
Terenurile din satele aparținătoare sunt cuprinse în totalitate în Zona A, după cum urmează:
PLOPU: Tarlalele nr.13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37-P.1-40, 157 și 191;
PERIȘORU: Tarlalele nr.77, 78, 79, 80, 81, 82, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 și 156;
OPRIȘENEȘTI: Tarlalele nr.158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 și 190;
TÎRLELE FILIU: Tarlalele nr.107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 și 131;
BERLEȘTI: Tarlalele nr.85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 și 106;

P R I M A R,

Șef serviciu financiar contabil,

Fănel George CHIRIŢĂ

Georgiana TURCU
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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
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PROIECT

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.41
din 26 aprilie 2018

privind: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ
teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2018-2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2018;
Având în vedere:
►dispozițiile art.22, art.24 și art.32 pct.3 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 2018 - 2019, aprobată prin Ordinul M.E.N.nr.5472/2017 și
modificată prin Ordinul M.E.N.nr.3529/04.04.2018;
►avizul conform nr.5069/18.04.2018 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru organizarea
rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului
Ianca, în anul școlar 2018-2019;
►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu dispoziţiile
art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(1) 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 organizează reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2018-2019, după cum urmează:

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

Unitatea de învăţământ fără
personalitate juridică arondată/
Adresa, nr. telefon/fax/e-mail

URBAN
4675779 / 0961102274

Şcoala Gimnazială Perişoru/
Satul Perişoru nr.16, Judeţul Brăila,
C.P. 815204
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

Grădiniţa cu program normal Perișoru/
preșcolar, Sat Perişoru nr.246
Grădiniţa cu program normal Tîrlele
Filiu/preșcolar, Sat Tîrlele Filiu nr.275
Grădiniţa cu program normal
Ianca/preşcolar/Orașul Ianca,
str.Gării nr.8, Judeţul Brăila

URBAN
4675779 / 0961102274

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 Gimnazială Plopu/
preşcolar, primar, gimnazial/limba română,
Oraşul Ianca, Satul Plopu nr.264
Grădiniţa cu program normal Plopu,
preșcolar/limba română,
Oraşul Ianca, Satul Plopu nr.229
Şcoala Primară Oprişeneşti
primar/limba română,
Oraşul Ianca, Satul Oprişeneşti nr.217

URBAN
4675760/096100105

Grădiniţa cu program normal Oprişeneşti,
preșcolar/limba română/
Oraşul Ianca, Satul Oprişeneşti nr.217
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

-

II. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
Structura arondată (ar)/niveluri de înv./localitate
Clubul copiilor Ianca/gimnazial, Oraşul Ianca, str.Gării nr.7
Tel./fax 0239668090, pcbraila@gmail.com
Art.2.-Prin grija secretarului, prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila
şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca,
urmând a fi publicată pe pagina proprie de internet de către administratorul reţelei electronice a comunităţii
locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) 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

P.H.C.L. Nr.41/26.04.2018

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 raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2018-2019.
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.4724/12.04.2018, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila a solicitat transmiterea
cu celeritate a propunerilor privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. Ianca pentru anul școlar 2018-2019, asta ca urmare a
adoptării Ordinului M.E.N.nr.3529/04.04.2018 pentru modificarea Metodologiei 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
2018 - 2019 aprobată prin Ordinul M.E.N.nr.5472/2017, modificarea privind în principal termenul
limită de adoptare a hotărârii consiliului local, care nu mai este 1 iunie 2018, ci 30 aprilie 2018;
►vă amintiți că demersurile Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, pentru organizarea rețelei
școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a
oraşului Ianca pentru anul școlar 2018-2019, au început încă de anul trecut, în urma cărora le-am
transmis un proiect al rețelei școlare cu propunerea ca Școala Gimnazială Plopu să rămână cu
personalitate juridică, dar la care nu am primit avizul conform deoarece numărul total de elevi și
preșcolari, inclusiv cu cei din satul Oprișenești, a scăzut sub 300, așa cum prevede Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011;
►în aceste condiții propunerea noastră este aceea ca Școala Gimnazială Plopu, în forma
actuală de organizare, să treacă în subordinea Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” din orașul
Ianca, dat fiind faptul că apare posibilitatea ca Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca, în
structura căruia ar fi putut facă parte și Școala Gimnazială din satul Plopu, să fie și în subordinea
Ministerului Agriculturii pentru trecerea la învățământul dual, dar sub condiția de a nu avea
învățământ gimnazial.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

