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P RFOND
OIEC
T
COMISIA LOCALĂ DE
FUNCIAR
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.34
din 25 aprilie 2019
privind: aprobarea cuantumului
și a numărului
burselor IANCA
care se acordă din bugetul local
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului
Ianca, în anul 2019.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
aprilie 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.82 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv 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 administrativteritorială a oraşului Ianca cu propunerile pentru cuantumul şi numărul burselor care se
acordă din bugetul local în anul 2019;
►prevederile art.8-10 din H.C.L.nr.28/11.04.2019 privind aprobarea bugetului orașului
Ianca pe anul în curs, prin care au fost alocate sumele pentru acordarea burselor şcolare în
anul 2019;
►referatul de aprobare al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din
cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a) și alin.(6) lit.a) pct.1, 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;
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 administrativ teritorială a oraşului
Ianca, în anul 2019, după cum urmează:
Unitatea de învăţământ
Liceul Teoretic
‹‹C-tin Angelescu›› Ianca
Liceul Tehnologic
‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca

Burse de
studiu

Burse sociale

Burse de
merit

Burse de
performanţă

Nr.

Cuantum
(lei)

Nr.

Cuantum
(lei)

Nr.

Cuantum
(lei)

Nr.

Cuantum
(lei)

159

30

6

40

57

50

-

-

21

30

-

-

26

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.
(3) Bursele de studiu și de merit 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, cu încadrarea în sumele alocate din bugetul
local și în limita maximă a cuantumului fiecărei burse, stabilite potrivit alin.(1).
(4) Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, conform
prevederilor art.19 din Criteriile generale aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S. Nr.5576/2011.
Art.2.-Cuantumul şi numărul burselor care se acordă din bugetul local vor fi revizuite la
începutul anului școlar 2019-2020, în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a
activităţilor şcolare.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi directorii
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 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

H.C.L. Nr.34/25.04.2019
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ROMÂNIA
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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 și 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 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.82 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, elevii de la cursurile
cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de
burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social, iar 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, cuantumul
burselor 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;
Pentru anul în curs, potrivit prevederilor art.8 din Hotărârea Consiliului Local nr.28/11.04.2019,
privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, s-a alocat suma 117.000 lei din venituri proprii pentru
acordarea burselor școlare, ținând cont de hotărârile consiliilor de administrație ale unităților de
învățământ prin care s-au propus numărul și cuantumul burselor pentru semestrul II al actualului an
școlar, dar cu posibilitatea revizuirii lor la începutul anului școlar 2019-2020, în funcție evoluția
efectivelor de elevi, a rezultatelor la învățământ, sau a situației economico-financiare a părinților
copiilor beneficiari de burse sociale;
Având în vedere propunerile unităţilor de învăţământ, de care am amintit anterior, vă rog să fiţi
de acord cu adoptarea prezentei hotărâri în forma propusă.
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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P RFOND
OIEC
T
COMISIA LOCALĂ DE
FUNCIAR
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.35
din 25 aprilie 2019

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

privind: aprobarea Regulamentului de acordare a finanţării pentru programe sportive din
fonduri publice.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
aprilie 2019;
Având în vedere:
►considerentele și dispozițiile art.181 din O.U.G.nr.38/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei fizice și sportului nr.69/2000, potrivit cărora finanțarea sportului
a devenit o prioritate națională și că autoritățile administrației publice locale pot aloca la rândul
lor sume din bugetul aprobat anual, pentru finanțarea activităților sportive pe plan local;
►dispoziţiile art.671 alin.(3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu
modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.2 alin.(2) din Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr.664/2018
privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi
completările ulterioare;
►prevederile art.18 din Hotărârea Consiliului Local nr.28/11.04.2019 privind aprobarea
bugetului orașului Ianca pe anul în curs, prin care au fost alocate sumele pentru finanțarea
programelor sportive ‹‹Promovarea sportului de performanţă›› și ‹‹Sportul pentru toţi›› în anul
2019, în concret pentru participarea Clubului Sportiv Viitorul Ianca în Cupa României, în Liga
a 4-a din Campionatul județean de fotbal și în alte competiții oficiale sau amicale organizate
de Federația Română de Fotbal sau Asociația Județeană de Fotbal Brăila, respectiv pentru
organizarea concursului anual „Căruța Brăileană”;
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►confirmarea Consiliului Concurenței, transmisă prin adresa nr.10600 din 17.08.2017,
potrivit căreia măsura de sprijin privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial, club
sportiv de drept privat deţinător al certificatului de identitate sportivă, nu reprezintă ajutor de
stat așa cum este prevăzut la art.107 alin.(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi rapoartele
comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.6, 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 aprobă Regulamentul de acordare a finanţării pentru programe sportive din
fonduri publice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-(1) Analiza propunerilor de proiecte este efectuată de către o comisie de evaluare,
formată din doi consilieri locali și trei reprezentanți ai primarului care pot fi specialiști din
aparatul propriu sau din structurile sportive județene, desemnați prin dispoziție.
(2) Consilierii locali…………………………………se desemnează să facă parte din
comisia de evaluare propunerilor de proiecte.
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.(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

H.C.L. Nr.35/25.04.2019
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: aprobarea Regulamentului de acordare a finanţării pentru programe sportive din
fonduri publice.
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:
Anul trecut, la adoptarea bugetului local, vă informam că statul român a stabilit în sfârșit că finanțarea
sportului a devenit o prioritate națională și că autoritățile administrației publice locale pot aloca la rândul lor
sume în limita a maximum 5% din bugetul aprobat anual pentru finanțarea activităților sportive pe plan local,
așa cum rezulta din considerentele și dispozițiile art.181 din O.U.G. Nr.38/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei fizice și sportului nr.69/2000;
Ulterior, prin Legea nr.90/2018 pentru aprobarea O.U.G. Nr.38/2017, a fost eliminat și pragul de 5% astfel
că finanțarea poate fi nelimitată, însă sub condiția ca ea să nu fie susceptibilă de ajutor de stat, confirmare
pe care am primit-o de la Consiliului Concurenței prin adresa nr.10600/17.08.2017, atunci când am adoptat
Hotărârea Consiliului Local nr.65/2017 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial, club sportiv de drept
privat deţinător al certificatului de identitate sportivă, potrivit căreia măsura de sprijin pentru acest club nu
reprezintă ajutor de stat, așa cum este prevăzut la art.107 alin.(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene;
În fine, legislația finanțării în domeniu a fost completată/întregită de Ordinul Ministrului Tineretului şi
Sportului nr.664/2018, modificat şi completat prin Ordinul nr.321/2019, prin care s-au aprobat scopul şi
obiectivele programelor sportive de utilitate publică, principiile şi criteriile întocmirii metodologiei/
regulamentului de finanţare, precum şi condiţiile de acces la fondurile publice pentru finanţarea proiectelor şi
programelor sportive, pe care le-am preluat și am elaborat Regulamentul propriu de finanțare;
Având în vedere aceste motivații, care practic vizează în mare parte finanțarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul››
Ianca pentru participarea acestuia în Cupa României, în Liga a 4-a din Campionatul județean de fotbal și în
alte competiții oficiale ori amicale organizate de Federația Română de Fotbal sau Asociația Județeană de
Fotbal Brăila, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea prezentei hotărâri în forma propusă și cu desemnarea a
doi consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare a proiectelor/programelor sportive ce se cer a
fi finanțate în limita sumei alocate anual cu această destinație în bugetul local.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
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…..
din 25 aprilie 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 25
aprilie 2019;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr……../29.03.2019, 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.-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…../25.04.2019
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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: 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…..
din 25 aprilie 2019
privind: trecerea în domeniul
privat al orașului
a unor instalații
de irigații de pe raza U.A.T.
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Ianca, parte din infrastructura aferentă Stației de irigații SPP 21 M Șuțești, precum și darea
acestora în folosință gratuită Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 21 M Șuțești.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
aprilie 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.9/12.03.2019 a Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (O.U.A.I.) 21
M Șuțești, prin care se solicită preluarea în folosință gratuită a infrastructurii secundare de
irigații existente pe raza administrativ teritorială a orașului Ianca, respectiv antenele de irigații
A4, A6 și A8 aferente Stației SPP 21 M Șuțești, care nu s-au aflat în inventarul Societății
Naționale de Îmbunătățiri Funciare și ca atare nu a făcut obiectul Protocolului
nr.591/04.09.2003 privind predarea infrastructurii din patrimoniul statului în patrimoniul
Organizației;
►faptul că antenele de irigații A4, A6 și A8 aferente Stației SPP 21 M Șuțești nu se află
nici în patrimoniul public sau privat al orașului Ianca, ceea ce a implicat constituirea unei
comisii speciale de inventariere în scopul trecerii acestora în domeniul privat al orașului și
ulterior transmiterii lor în folosința O.U.A.I. 21 M Șuțești pentru exploatare, întreținere, reparații
și pază, precum și pentru promovarea unor proiecte de modernizare;
►dispoziţiile art.4 din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.8 lit.g) și h), art.12 alin.(2)
și art.26 lit.b) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004-republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
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►procesul verbal nr.12089/19.03.2019 întocmit de comisia specială de inventariere
constituită prin Dispoziția primarului nr.148/15.03.2019, cu inventarul fizic și valoric al
instalațiilor subterane, parte din infrastructura de irigații aferentă Stației SPP 21 M Șuțești;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum
şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.63 alin.(5) lit.d) 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 în domeniul privat al orașului și în administrarea consiliului
a unor instalații subterane de pe raza U.A.T. Ianca, parte din infrastructura de irigații aferente
Stației SPP 21 M Șuțești, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Se aprobă darea în folosință gratuită a bunurilor prevăzute la alin.(1) Organizației
Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 21 M Șuțești, pentru exploatare, întreținere, reparații și pază,
precum și pentru promovarea unor proiecte de modernizare a infrastructurii Plotului SPP 36.
(3) Predarea-primirea instalațiilor se face pe bază de protocol, în termen de 5 zile de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciile
financiar-contabil și de urbanism, care vor opera corespunzător Inventarul bunurilor care
aparțin domeniul privat al orașului Ianca.
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…../25.04.2018
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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: trecerea în domeniul privat al orașului a unor instalații de irigații de pe raza U.A.T.
Ianca, parte din infrastructura aferentă Stației de irigații SPP 21 M Șuțești, precum și darea acestora în
folosință gratuită Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 21 M Șuțești.
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.9/12.03.2019, Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (O.U.A.I.) 21 M Șuțești a
solicitat preluarea în folosință gratuită a infrastructurii secundare de irigații existente pe raza administrativ
teritorială a orașului Ianca, respectiv antenele de irigații A4, A6 și A8 aferente Stației SPP 21 M Șuțești, care
nu s-au aflat în inventarul Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare și ca atare nu a făcut obiectul
Protocolului nr.591/04.09.2003 prin care s-a predat infrastructura din patrimoniul statului în patrimoniul
Organizației;
Dat fiind faptul că antenele de irigații A4, A6 și A8 aferente Stației SPP 21 M Șuțești nu se află nici în
patrimoniul public sau privat al orașului Ianca, am dispus constituirea unei comisii speciale de inventariere în
scopul trecerii acestora în domeniul privat al orașului și ulterior darea lor în folosința O.U.A.I. 21 M Șuțești
pentru exploatare, întreținere, reparații și pază, precum și pentru promovarea unor proiecte de modernizare;
Această acțiune a fost fundamentată pe dispozițiile art.26 lit.b) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/
2004-republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:
„Asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii înfiinţate potrivit OUG nr.147/1999, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 573/2001, care se reorganizează în organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii,
preiau bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa acestora, precum şi dreptul de folosinţă
asupra infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau
unor persoane fizice ori juridice, constând în staţii de pompare de punere sub presiune şi construcţii
hidrotehnice, împreună cu dotările şi terenul aferent, conducte subterane, precum şi alte asemenea bunuri
situate pe teritoriul organizaţiei.”
Având în vedere Procesul verbal nr.12089/19.03.2019 întocmit de comisia specială de inventariere, cu
inventarul fizic și valoric al instalațiilor subterane, parte din infrastructura de irigații aferente Stației SPP 21 M
Șuțești, consider că în cazul de față sunt aplicabile dispozițiile art.4 din Legea nr.213/1998-privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că vă rog să fiți de acord cu adoptarea
hotărârii în forma prezentată, pentru a putea permite Organizației să promoveze rapid proiectul de
modernizare a sistemului de irigații.
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 TDE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr… PRIMAPRIMA
din 25 aprilie 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 ORAŞULUI IANCA

în proprietate a construcției edificate pe acest teren.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie
2019;
Având în vedere:
►adresa nr.1/11.03.2019 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 și nr.3/13.04.2018 cu solicitarea de
concesionare a terenului din domeniul public administrat de consiliul local, situat în Piața agroalimentară 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.13 alin.(2), art.17 și art.41 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, 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…../25.04.2019
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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.1/11.03.2019, 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 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, parcela 1228, 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 enorm 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 ei 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.
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….
din 25 aprilie 2019
privind: indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata medie a inflaţiei din anul fiscal anterior, calculată pe baza
indicelui prețurilor de consum, aplicabile începând cu anul 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2019;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
►rata medie a inflației în anul 2018 de 4,6 %, calculată pe baza indicelui prețurilor de consum, transmisă
de Institutul Național de Statistică prin Comunicatul de presă nr.17/14.01.2019;
►dispozițiile art. 16 alin.(2) și art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
►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) Impozitele şi taxele locale, precum și taxele speciale care constă într-o anumită sumă în lei sau
care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.39/26.04.2019
și în anexele nr.1 și 2 ale acesteia, se indexează cu 4,6 % și se aplică începând cu anul 2020.
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 23,55 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 10,50 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 16,75 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 9,5 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 21 lei;
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k) taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică,
în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, se stabilește astfel: 210 lei pentru 0-10 mp; 315 lei
pentru 10,1-20 mp; 420 lei pentru 20,1-30 mp; 525 lei pentru 30,1- 500 mp, inclusiv, respectiv de 4.200 lei
pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp; pentru celelalte activități taxa anuală de eliberare/vizare a autorizației
de funcționare este de 85 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 35 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 25 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 525 lei.
(2) Taxele speciale actualizate prin indexare potrivit art.1, sunt prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice, precum și delimitarea zonelor
în intravilan şi extravilan pentru determinarea impozitului pe teren, aprobate potrivit anexelor nr.3 și 4 la
Hotărârea Consiliului Local nr.39/26.04.2019, se aplică în mod corespunzător și în anul 2020.
Art.3.-Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele
de transport, până la data de 31 martie 2020, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice și persoanele
juridice, se acordă o bonificaţie de 10%.
Art.4.-(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…………………...…2,00 lei/zi/elev;
b)- pentru elevii din satul Perişoru, la ambele licee din oraşul Ianca…………………………1,00 lei/zi/elev;
c)- pentru elevii din satul Berleşti, la ambele licee din oraşul Ianca……………………….....1,80 lei/zi/elev;
d)- pentru elevii din satul Oprişeneşti, la ambele licee din oraşul Ianca……………………..1,60 lei/zi/elev;
e)- pentru elevii din satul Plopu, la ambele licee din oraşul Ianca………………………...….1,50 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.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
Art.6.-Prin grija secretarului orașului Ianca prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică, prin
publicare pe pagina proprie de internet.
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: indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflaţiei din anul fiscal anterior,
aplicabile începând cu anul 2020.
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 comisiilor 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 Comunicatului de presă nr.17/14.01.2019 al Institutului Național de Statistică, rata medie
a inflației în anul 2018 a fost de 4,6%, ceea ce impune o actualizare obligatorie a impozitelor și
taxelor locale.
Alte noutăți față de taxele și impozitele locale stabilite pentru anul curent nu sunt, astfel că vom
menține în continuare Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice, precum
și delimitarea zonelor în intravilan şi extravilan pentru determinarea impozitului pe teren, aprobate
potrivit anexelor nr.3 și 4 la Hotărârea Consiliului Local nr.39/26.04.2019.
De asemenea, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a
impozitului pe mijloacele de transport, până la data de 31 martie 2020, datorat pentru întregul an de
către persoanele fizice și persoanele juridice, am prevăzut în continuare acordarea bonificaţiei de
10%.
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.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

